
Țigări fără documente
O amendă de 2.000.000 

de lei a primit nu de multă 
vreme Anton Tănase, admi
nistratorul S.C. “Tănase- 
Poantă” SNC Hunedoara. 
Acest lucru pentru că la un 

control nu a putut prezenta 
documente de proveniență 
pentru țigări de import în 
valoare de 7.250.000 de lei. 
Țigările cu pricina s-au 
confiscat. (V.N.)

în conformitate cu Legea 105/ 
1996 privind evidența populației și 
cartea de identitate, cu cel puțin 15 
zile înainte de expirarea termenului de 
valabilitate a actului de identitate și, 
respectiv, de împlinirea vârstei de 14 
ani, persoana fizică în cauză, ori 
reprezentantul său legal, are obligația 
să solicite Formațiunii de evidența 
populației eliberarea actului de 
identitate sau prelungrea valabilității

Contravenții privind actul 
de identitate

acestuia. Nerespectarea acestor 
prevederi constituie contravenție, fiind 
sancționată cu amendă de la 25.000 
la 50 000 lei.

Deoarece pe raza municipiului 
Deva mai există un număr destul de 

mare de persoane care dețin buletin 
de identitate cu termenul de valabilitate 
expirat și tineri care au împlinit vârsta 
de 14 ani nepuși în legalitate, rugăm 
ca toți aceia dintre dumneavoastră 
care se regăsesc într-una din situațiile 

amintite să se adreseze Biroului 
evidența populației din cadrul Poliției 
municipiului Deva, str. O. Goga, nr. 
4, de luni până vineri, între orele 8- 
10, iar în ziua de joi între orele 15- 
20.
Poliția Municipiului Deva, 

șeful Biroului evidența 
populației, 

Maior Adina Lucia NEAGU

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

CUVÂNTUL
LIBER
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HUNEDOARA VA FI SPRIJINITA SUBSTANȚIAL 
PENTRU RECONVERSIA FORȚEI DE MUNCA"

**£crnânia 
t H< it săi

de două zile, dl

acestora precum și cu 
reprezentanții sindicatelor a scos 
în evidență situația deosebită prin 
care trec unitățile din domeniul 
minier și siderurgic.

Prezent și la sediul ziarului 
nostru, ministrul Muncii și 
Protecției Sociale a concluzionat 
câteva dintre problemele de fond

Timp
Alexandru Athanasiu, ministrul 
Muncii și Protecției Sociale, a 
fost prezent în județul 
Hunedoara. în cadrul deplasării 
în județ, domnia sa a avut mai 
multe întâlniri de lucru care au 
vizat particularitățile economico- 
sociale ale zonei, precum și 
stabilirea unor măsuri de 
protecție socială pentru Valea 
Jiului, Hunedoara - Deva și zona 
Brad.

Dialogul pe care l-a avut dl 
Alexandru Athanasiu la sediile 
DGMPS Deva, RAC Deva, 
Siderurgica SA Hunedoara și 
RAH Petroșani cu conducerile 

V-  ——   --------------

in exclusivitate 
pentru “Cuvântul 

liber”, dl Alexandru 
Athanasiu, ministrul 

M.M.P.S.
care sunt în atenția ministerului și 
Executivului pentru perioada 
următoare. în acest sens s-a 
opinat că “există măsuri concrete 
pentru județ. Este vorba de o 
ordonanță privind zonele speciale 
elaborată de către MMPS și 
Ministerul Industriilor acum două 
luni, dar care din cauza perioadei 
extrem de frământate nu a fost 
lansată în Guvern. Aceasta 
prevede o serie de facilități pentru 
investitori - reducerea bazei de 
impozitare pentru cei care 
creează noi locuri de muncă cu 
câte 20 de milioane de lei pentru

fiecare loc de muncă, reduceri 
de taxe și impozite locale cu 
condiția ca cel puțin 70 la sută 
din personal să fie angajat din 
rândul celor disponibilizați. Tot 
această ordonanță mai prevede 
și alte facilități privind spațiile, 
terenurile, credite garantate de 
către stat etc.

Pe această problemă am 
avut o discuție cu primul 
ministru chiar sâmbătă, domnia 
sa susținând necesitatea unui 
asemenea act normativ care să 
vină în sprijinul zonelor afectate 
prin disponibilizare.

în ce privește MMPS am 
lansat un program împreună cu 
Banca Mondială prin care se 
creează circa 1200 de locuri de 
muncă, din care deja s-au 
ocupat 500. Aici îi rămâne dlui 
prefect Pompiliu Budulan 
misiunea de a-i sensibiliza pe 
primari pentru înfăptuirea 
acestuia, mai ales că fondurile 
au o destinație precisă, iar pe 
de altă parte avem un alt 
program în cadrul împrumutului 
cu Banca Mondială pentru 

interviu realizat de 
Tiberiu iSTRATE, 
Corne! POENAR 

(Continuare în pag. 8)

La Sala Sporturilor din Deva 
s-a desfășurat ieri, 5 mai 1998, 
cea de a IV-a ediție a Expoziției 
Internaționale specializată în 
echipamente și tehnologii pentru 
industria extractivă, ROMIN 98. 
CCI Hunedoara s-a dovedit și de 
această dată o gazdă ospitalieră 
pentru cele 50 de firme din județ, 
din țară și de peste hotare, care 
au ținut să-și prezinte ultimele 
noutăți din domeniul construcției 
de utilaje, instalații și echipamente 
pentru industria extractivă.

Domnul Gheorghe Grun, 
directorul general al CCI 
Hunedoara, a salutat asistența, a 
vorbit în puține cuvinte despre 
semnificația și importanța acestui 
nou târg de componente miniere -

ROMIH 98
punte și dialog între producătorii și 
utilizatorii acestora în procesul de 
exploatare și preparare a 
resurselor minerale utile.

Luând cuvântul, dl Pompiliu 
Budulan, prefectul județului 
Hunedoara, a adresat un mesaj de 
salut participanților la manifestare 
și expozanților, apreciind că 
modernizarea și retehnologizarea 
industriei miniere constituie 
singura și principala cale pentru 
supraviețuirea acestui sector și a 
celor ce-l deservesc.

Mesaje de salut și de succes 
acestei a IV-a ediții a ROMIN au

exprimat și dnii Radu Miro- 
novici, președintele Companiei 
Naționale de Restructurare a 
Mineritului Românesc, și 
consilierul prezidențial Gabriel 
Năstase. A mai luat cuvântul și 
reprezentantul uneia dintre 
cele mai importante unități 
producătoare de utilaje și 
echipamente miniere - UNIO 
Satu Mare.

Domnii Pompiliu Budulan 
și Gabriel Năstase au tăiat 
panglica inaugurală a expo
ziției, după care cei prezenți au 
vizitat standurile cu exponate, 
s-au întreținut cu producătorii 
de utilaje, au pus bazele unor 
viitoare colaborări.

Dumitru GHEONEA

ireinaistefTi"9
în urmă cu opt ani, în cadrul 

secțiunii pentru România a 
amplei operațiuni ce-și propunea 
să ajute satele românești. 
Asociația de caritate 
AIDAMITIE din localitatea 
franceză Evette Salbert venea 
pentru prima dată în Mintia. 
Renovarea dispensarului de-aici 
și aprovizionarea lui în mai multe 
rânduri cu medicamente, precum 
și a școlii cu rechizite, aparatură 
și alte materiale, o tabără de 9 
zile în Franța oferită copiilor din 
Mintia sunt câteva din acțiunile 
acestei asociații.

Luni (4 mai), 4 din cei 22 
de membri ai asociației s-au aflat 
pentru a opta oară la Mintia: 
Robin Bruno, Steinmetz Andre, 
Chabrat Claude și Marconot 
Pierre. Nici de data aceasta ei 
n-au venit cu mâna goală, ci cu 
pachete în valoare de 8000 
franci francezi (cântărind 300 
de hg), care au cuprins rechizite 
școlare, jocuri de șah, mingi ș.a. 
Bucuroși de asememea daruri, 
elevii claselor I-IV (îndrumați de 
învățătorii Maria Bozan, Horia 
Schveifel și de profesorul de 
franceză Iancu Boldura) i-au 
întâmpinat pe oaspeții francezi

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 8)
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China prietena noastră

Filiala Hunedoara a Aso
ciației de prietenie România- 
China a făcut demersuri anul 
trecut pentru înfrățirea munici
piului Deva cu un oraș din China. 
Opțiunea a fost îmbrățișată, iar 
răspunsul concret l-a dat 
delegația municipiului Yancheng, 
care a sosit ieri în județul 
Hunedoara și în municipiul Deva.

După o scurtă relaxare în 
stațiunea Geoagiu-Băi, oaspeții 
chinezi au sosit la orele amiezii la 
Primăria Deva. Din delegația 
prezentată de primarul Mircia 
Muntean fac parte domnii: Qi- 
Chongyne - președintele muni
cipiului Yancheng, Xing Weidong 

L- directorul Oficiului Relații

Externe din cadrul primăriei 
menționate, Xu Shinguo - 
director general adjunct al 
Grupului Societăților MOTOR 
DIESEL din provincia Jiangsu, 
Tang Guangzhong - director 
general adjunct al Grupului 
Societăților de încălțăminte din 
piele Senda, Qiu Bin - director 
general adjunct al Societății Ex- 
Import Produse Textile M. 
Yancheng și Xu Guorong - șef de 
secție al Oficiului de Relații 
Externe al Primăriei Yancheng.

La primire au fost prezenți 
dnii: Pompiliu Budulan - prefectul 
județului Hunedoara, Nicolae 
Segesvari - subprefect, Gheor- 
ghe Dreghici și loan Băda -

vicepreședinți ai Consiliului 
județean Hunedoara, Alin Suciu 
și Dumitru Gâlcescu - vice- 
primari ai municipiului Deva, 
consilieri, angajați ai primăriei, 
invitați, ziariști.

După cuvântul de bun-venit 
adresat oaspeților de dl Mircia 
Muntean și mesajul de salut și 
de bucurie pentru această vizită 
rostit de dl Mihai Rudeanu - 
președintele Filialei județene 
Hunedoara a Asociației de 
prietenie România-China, a luat 
cuvântul dl Qi Chongyne. 
Oaspetele chinez le-a mulțumit

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8) y
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în municipiul Brad, gospodărirea 

și întreținerea aspectului civilizat al 
străzilor, locurilor publice, parcurilor 
și zonelor destinate florilor este în 
prezent o preocupare la ordinea zilei, 
într-o recentă deplasare aici am văzut 
flori proaspăt sădite, alte spații în care 
pământul reavăn “așteaptă" 
plantările. Amănunte am aflat de la 
dl ing. Mihai Costina, viceprimar: “Pe 
străzile Libertății și Republicii, în zona 
centrală, au fost plantați 500 de 
trandafiri, 160 de tei și 20 de arbuști 
ornamentali. S-au plantat totodată 
flori de sezon, provenite din sera 
proprie a orașului, care se află în 
reabilitare, iar pe terenul obținut de 
la “Romsilva” vom amenaja o 
pepinieră. Pentru întreținerea 
curățeniei trotuarelor s-au amplasat 
50 de coșuri pentru reziduuri. Din 
păcate s-au semnalat situații de furt 
al trandafirilor pentru a-i valorifica pe 
piață sau a-i replanta în propria 
grădină”.

Dialogul cu asociațiile de 
locatari, cum aflăm de la dl inginer 
Gheorghe Duna, șef birou urbanism 
și amenajarea teritoriului, este o 
practică și rezultatele se văd.

tj

Munții noștri 
aur poartă...

De mai bine de un an de zile guvernul Ciorbea a fost acuzat 
de toate relele și neajunsurile prin care a trecut țara, lucru perfect 
justificat. Marile scăpări ale guvernului condus de către Victor 
Ciorbea au fost, așa după cum știm cu toții, politica ezitantă în 
domeniul reformelor economice și structurale, eșecul politicii 
agricole și cel aF politicii externe. Programul de guvernare și 
acțiunile efective au fost aprobate de către forurile internaționale, 
în speță Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, care ne 
,,sponsorizau".

După schimbarea guvernului și încheierea crizei politice care 
paralizase țara timp de trei luni, lucrurile tot nu par a se mișca 
într-o direcție bună. Bineînțeles, dl prim-ministru Radu Vasile a 
venit, încă de la numirea sa în fruntea executivului, cu imaginea 
unei persoane hotărâte și decise să facă ceea ce trebuie pentru a 
schimba starea de fapt din țară. însă, întrebarea care se pune 
este dacă dincolo de imaginea roz-bombon a premierului lucrurile 
sunt tot așa. Dacă într-adevăr dl Radu Vasile știe și, mult mai 
important, dacă este lăsat să-și facă treaba. Din păcate, primele 
semne nu sunt tocmai promițătoare. Multe dintre ,,realizările" 
guvernului Ciorbea au fost preluate, au fost șterse puțin de praf și 
au fost prezentate poporului drept noi-nouțe și tocmai bune de 
aplicat. Așa s-a întâmplat cu Legea bugetului de stat și cine știe 
dacă nu se va întâmpla la fel și cu acordurile încheiate cu F.M.I. și 
Banca Mondială. S-a recunoscut necesitatea renegocierii, chiar 
încheierea unui nou acord.

Cert este că fondurile alocate țării noastre au fost foarte mici, 
pe când obligațiile României erau foarte mari. S-a spus că 
încheierea respectivelor acorduri este un semnal pentru investitorii 
din afară. Nu a fost așa. Prin urmare, ce scop mai are încheierea 
unor acorduri cu respectivele foruri dacă sacrificiile sunt așa de 
mari, iar beneficiile atât de mici? Oare merită să cerșim din poartă 
în poartă? Să nu uităm că, spre exemplu, Coreii de Sud i-au fost 
acordate câteva zeci de miliarde la cel mai mic semn de 
dezechilibru economic, iar România cerșește câteva sute de 
milioane de dolari.

N-ar trebui să uităm că trăim într-o lume a intereselor, unde 
cei mici și neînsemnați nu au nici un cuvânt de spus. Poate că 
astfel vom reuși mai bine să ne canalizăm eforturile spre resursele 
umane și materiale interne și să nu mai apelăm atât de des la 
exterior.

Andrei NiSTOR

Oamenii nu mai privesc cu indiferență 
parcarea mașinilor pe zona verde, 
depozitarea gunoaielor menajere în 
alte locuri decât cele destinate 
acestora sau aruncarea la întâmplare 
a unor reziduuri pentru care există 
coșul de gunoi. încep să se vadă 
îmbunătățiri. “La asociații cum sunt 
nr. 8, 9 sau 10 se face și se menține

ordinea, fără a fi nevoie să 
atenționăm. în general, cam aceleași 
persoane ies la curățenie, cele cărora 
le place ordinea și se ocupă mereu 
de aceasta"- sublinia dl Duna. în ge
neral, orașul arată bine și strădaniile 
pentru crearea frumosului sunt 
vizibile. Pomii plantați acum vor crește 
în câțiva ani și, o dată cu frumusețea 
peisagistică, vor ozona atmosfera.

Există însă pe rol și unele lucrări 
de investiții și în acele zone unde se 
lucrează nu poate fi ordine 
deocamdată. Dar, cum aprecia 
cineva, "bine este că avem lucrări,

căci ele aduc confort”. Este vorba 
de reabilitarea conductelortermice, 
lucrare care va mai dura doi ani și 
care va mai costa încă 17 miliarde 
de lei. Finalizarea acestei investiții 
va rezolva problema pierderilor de 
căldură în tot orașul.

Am reținut și opinii ale unor 
doamne din Brad: “Locuiesc lângă 
autogară, un loc public, foarte 
circulat - spunea dna Adela C. Cu 
toate acestea, zona arată bine, 
curățenia este întreținută. Ar trebui 
însă mai multe flori și am observat 
că au cam dispărut trandafirii”. Altă 
considerație: “Locuiesc pe strada 
Crângului. Până la un loc s-a pavat 
și apoi lucrarea s-a oprit, aleea 
rămânând ca un drum de țară".

Despre străzi deteriorate, cu 
multe gropi în asfalt, ne-au vorbit 
mai mulți brădeni ca despre o 
situație unanim acceptată căci 
“dacă nu ajung banii..." Cineva mai 
optimist spera că șoselele vor fi 
refăcute după o strategie stabilită 
deja, respectiv într-o anumită 
ordine, fiecare lucrare fiind 
recepționată la terminare și doar 
apoi începută alta.

Estera SÎNA
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3 Berbec
Ați dori să faceți multe 

lucruri, dar nu aveți stare. 
Mai bine luați o carte care 
să vă relaxeze. După 
aceea veți avea spor.

Z) Taur
Nu aveți astâmpăr să 

stați într-un singur loc. Ar fi 
cazul să nu vă lăsați 
antrenat în discuții 
contradictorii cu rudele, 
căci riscați să dezlănțuiți o 

! ceartă în toată regula.

; O Gemeni
i Sunteți pe fază cu tot ce 

se întâmplă la serviciu, dar 
nu sunt prea mulți dispuși

1 să vă recunoască meritele; 
' veți afla informații care vă 
' vor folosi mult.

Rac
Partenerul de viață va 

a.-ea probleme la serviciu 
; și va avea nevoie de 

sprijinul dv. Nu-I refuzați, 
indiferent cât sunteți de 
ocupat. Privind o afacere 
ce vi se propune, fiți 
precaut.

3 Leu
Veți avea de făcut 

câteva drumuri plictisi
toare, ceea ce vă irită. 
Preocupați-vă de copii, 
căci se pare că au nevoie 
de îndrumarea dv. Nu uitați 
să vă plătiți datoriile.

O Fecioară
Problemele pe care le 

aveți trebuie rezolvate 
imediat; comoditatea de 
azi vă poate costa mult 
mâine. O cunoștință vă 
reproșează ceva, dar nu-i 
cazul să o luați în seamă.

3 Balanță
Vă căutați un nou 

asociat, dar încă n-aveți 
reglate conturile cu cel 
vechi. Inspirația vă favo
rizează. Acordați atenție la 
tot ce întreprindeți.

3 Scorpion
Vă bucurați de o zi bună 

la slujbă și acasă. Dacă 
veți face treburi casnice, 
cineva vă va sări în ajutor. 
Partenerul de viață va primi 
niște bani, ceea ce-i 
permite să vă facă o 
surpriză.

3 Săgetător 
îndreptați-vă atenția 

către probleme profesio
nale; aveți șanse să găsiți 
soluții deosebite. Ați putea 
câștiga chiar o primă. 
Cineva vă face o pro
punere interesantă, dar o 
veți refuza; gândiți-vă bine 
înainte de a decide.

3 Capricorn
Perseverența nu vă 

poate fi de nici un ajutor, 
așa încât lăsați lucrurile să- 
și urmeze cursul firesc. 
Este posibil să aveți o 
ușoară indispoziție în a 
doua parte a zilei.

3 Vărsător
Energia dv psihică 

atinge cote maxime; vă 
puteți implica în multe 
activități. O'întâlnire cu 
prietenii vă face și mai 
optimist. Intrați în posesia 
unor informații.

3 Pești
Evitați inițiativele care 

comportă riscuri. Specu
lațiile nu v-ar putea aduce 
multe avantaje, deși vă 
tentează. Dorința dv de a 
călători vă va aduce 
încurcături. Partenerul de 
afaceri vă solicită ajutorul 
într-o problemă personală.

AZI, FINALA CUPEI 
ROMÂNIEI IA FOTBAL

ROMÂNIA - CAMPIOANĂ EUROPEANĂ 
PE ECHIPE LA GIMNASTICĂ

Azi, pe stadionul “Lia Manoliu” din București, 
se încheie ultimul act din ediția ’97-’98 a 
popularei competiții a Cupei României la fotbal 
dintre două cunoscute și apreciate formații de 
pe prima scenă fotbalistică a tării RAPID și 
UNIVERSITATEA CRAIOVA.

Partida se desfășoară doar la câteva zile 
după disputa între aceste echipe în ultima etapă 
a Campionatului, la Craiova, încheiată cu un 
scor nedecis, 2-2. Dorința de revanșă a 
Rapidului, a numeroșilor săi suporteri, este 
mare, pierzând, prin rezultatul de egalitate de 
ia Craiova, primul loc în clasament și deci mult 
râvnitul titlu de campioană națională ’97-'98. 
Câștigarea meciului din Cupa României de către 
Rapid ar mai îndulci necazurile pierderii titlului, 
o consolare a elevilor reputatului tehnician 
Mircea Lucescu. De partea cealaltă, antrenorul 
craiovenilor, Alesanco, conducerea clubului, 
jucătorii și fanii lor doresc cu ardoare să aducă 
Cupa în Bănie. Cu siguranță, stadionul va fi 
populat cu un mare număr de spectatori, din care 
câteva mii din Craiova.

Meciul va fi transmis la televiziune (TVR1) 
și radio. (S.C.)

Sala sporturilor și concertelor 
din Sankt Petersburg a găzduit timp 
de 4 zile, la finele săptămânii recent 
încheiate, cel mai important test al 
gimnasticii artistice europene. Am 
putea spune că a fost un serios exa
men, ținând cont de faptul că cele 
mai valoroase gimnaste din lume 
fac parte din Europa.

Sportivele noastre s-au 
comportat exemplar cucerind nu 
mai puțin de 15 medalii, 9 senioarele 
și 6 junioarele. La acest bilanț bogat 
mai adăugăm și cele 5 medalii 
cucerite de juniori. Putem fi siguri 
că schimbul de mâine al gimnasticii 
este asigurat, elocvent fiind în acest 
sens comportarea junioarelor, 
Andreea Isărescu cucerind medalia 
de aur la sol cu nota 9,737; totodată 
ea s-a clasat a doua la individual 
compus și sărituri. O altă speranță 
a gimnasticii românești, Andreea 
Răducan, a cucerit medalia de 
argint la bârnă și bronz la sol, iar 
echipa de junioare, antrenată de 
Benone Perețeanu și Clemența

Garabet, în componența Andreea 
Isărescu, Andreea Răducan, 
Olimpia Popa, Elena Oprea și 
Daniela Trandafir, a reușit în finala 
pe echipe să se claseze pe locul al 
doilea.

La senioare, echipa formată din: 
Simona Amânar, Claudia Presecan, 
Corina Ungureanu, Maria Olaru și 
Alexandra Dobrescu, cu un total de 
115,939 pct., a cucerit în aplauzele 
spectatorilor medalia de aur, fiind 
secondată de cea a Rusiei cu 112,720 
pct. și Ucrainei cu 112,632 pct. Lidera 
echipei a mai cucerit și 2 medalii de 
argint la individual compus și 
sărituri, precum și două de bronz la 
bârnă și sol.

Bilanțul gimnastelor noastre a 
mai fost îmbogățit de excelenta 
Corina Ungureanu care la sol a 
obținut la egalitate cu Svetlana 
Khorkina medalia de aur, ambele 
primind nota 9,787, precum și 
argintul cucerit de Maria Olaru la 
sărituri.

O altă componentă a lotului

național, Claudia Presecan, s-a 
întrecut pe sine, obținând și ea 
două medalii de bronz, una la in
dividual compus și cealaltă la 
paralele.

încă o dată fetele noastre s- 
au comportat bine, au luptat cu 
abnegație, cu toate că au întâlnit 
puternica echipă a Rusiei pe 
teren propriu, au demonstrat că 
România este în continuare o 
forță în gimnastica mondială.

Remarcăm și de această dată 
competența corpului
tehnicienilor români format din 
prof. Octavian Belu, Mariana 
Bitang, Nicolae Forminte și 
medicului lotului, dr. loachim 
Oană, care a pregătit cu 
profesionalism și dăruire 
participarea fetelor noastre la 
acest important test, au făcut ca 
numele “capitalei” gimnasticii 
românești, Deva, să fie tot mai 
mult pomenit în lume.

Viorei NICULA

Arbema Arad - Reinin
Deva 19-21 (11-10)

Meciul dintre Arbema Arad și Remin Deva, disputat 
sâmbăta trecută, a fost de bună factură tehnică, 
spectaculară, apreciat ca atare de spectatori. Echipa 
deveană a dovedit și la Arad că se află intr-o bună formă 
sportivă, cucerind o nouă victorie.

In prima repriză, gazdele au evoluat mai bine, 
dominând ușor în această parte a jocului, fapt ilustrat și 
de scorul întregistrat la pauză: 11-10 în favoarea lor. La 
reluare, jucătoarele de la Remin, manifestând o bună 
poftă de joc, imprimând un ritm ridicat acțiunilor pe atac, 
reușesc desprinderea, preluând destul de repede 
conducerea și în final învingând cu scorul de 21-19. O 
victorie frumoasă, pe deplin meritată a echipei devene.

Cele mai multe goluri, pentru Remin, a înscris 
Codruța Zavragiu (9). lată și celelalte autoare ale 
golurilor: Melinda Toth, Simona Bozan, Diana Pătai - 
câte 3 goluri, Laura Crăciun (2) și Lavinia Sârbu (1).

După cum ne preciza prof. Ion Mătăsaru, director 
tehnic, în etapa viitoare, sâmbătă, 9 mai, de la ora 10,00, 
Remin Deva va întâlni în sala de sport a Liceului indus
trial nr. 1 din Hunedoara pe Artego Tg. Jiu, întrucât în 
Sala sporturilor din Deva este organizată o expoziție.

Sabin CERBU

Pe stadionul “Cetate” 
Vega Deva - CFR Cluj

Azi, pe stadionul “Cetate”, Vega Deva (locul 16 
în clasament) întâlnește în etapa intermediară pe CFR 
Cluj (locul 14). E de prisos să mal subliniem 
importanța acestei partide pentru ambele formații ce 
luptă pentru evitarea retrogradării. Se anunță un meci 
viu disputat în care devenii trebuie să-și ia revanșa 

jlupă înfrângerea la scor din tur, la Cluj. (S.C.) t

MIERCURI 
6mai 

TVR 1 :
6.00 România: ora 6 fixl

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Ultimele 
știri (s/r) 13.00 Pentru dvs., 
doamnăl (r) 14.10 Perla Neagră 
15.00 Vetre folclorice 16.20 Tri
buna partidelor parlamentare 
16.45 Fotbal Finala Cupei 
României: Rapid-Universitatea 
Craiova (d) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 209) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spunl 20.00 
Jurnal, meteo 21.00 Impact. 
Dosarul Cluj 21.20 Fotbal 
Finala Cupei UEFA: Lazio 
Roma-lnternazionale Milano 
(d) 23.35 Jurnalul de noapte 
23.50 Efecte secundare (s, ep. 
19)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

D.a (r) 8.30 Canary Wharf (s/r) 
8.55 Cu ochii'n 4 (r) 10.25 
Teleenciclopedia (r) 11.10 

^Varietăți internaționale 11.30

r
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I 
I

Comorile lumii (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 13.30
Mapamond (r) 14.00 Em. în Ib. 
maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germana 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 111)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rapl (cs) 19.10 Club 2020
19.40 Dreptul la adevăr 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 47) 21.00 
Avocatul poporului 22.00 O 
noapte furtunoasă (co. 
România 1942) 23.15 Opera 
Mundi

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele '(s) 11.00 

Cronică favorabilă (f/r) 12.40 
Controverse istorice (do)
13.10 Vise și oglinzi (s, ep. 38) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 43) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 35) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Sprijinul

SUCCESE ALE TINERILOR CANOTORI DEVENI
Recent, au avut loc Campionatele 

Naționale de canotaj fond pentru juniori 
I și II. Competiția sportivă s-a desfășurat 
la Timișoara, pe Bega, la care au 
participat și tinerii canotori ai secției de 
profil din cadrul CSȘ Deva. Sub 
îndrumarea atentă a prof. Mircea 
Fodorean și a antrenorului Florin Lupu, 
într-o companie selectă și puternică, 
echipajul de schif 4+1 rame (S4+) 
compus din: Marius Barbu - Liceul 
“Horea” Deva, Gabriel lancu - Liceul 
“Transilvania” Deva, Adrian Vințan și 
Florlh Ciaușu, ambii de la Liceul Ener
getic din Deva, au obținut locul III la 
întrecerea pe distanța de 6000 m, fiind 
întrecuți doar de echipajele de la CSȘ 
Marina Orșova și CSȘ Constanța, 
ambele echipaje fiind și componente 
ale lotului național de juniori.

La proba de schif dublu vâsle (S2X), 
tot la juniori I echipajul compus din 
Gabriel lancu și Adrian Vințan a cucerit 
poziția a treia, întrecând la mare luptă 
pe vâslașii de la CSȘ Steaua București, 
toți componenți ai lotului național de 
juniori I.

Juniorii II, cu mai puțină vechime în 
această disciplină sportivă dură, dificilă 
și disciplinată, au reușit să obțină două 
titluri de vicecampioni.

în proba de schif patru vâsle, 
echipajul format din Călin Momeu, 
Marian Avram, ambii Liceul 
“Transilvania”, Nicolae Păcurar, Gabriel 
Gugu, ambii Liceul Energetic, a reușit

după un finiș pasionant să se claseze pe locul 2, iar Ovidiu 
Bernanschi concurând la proba de schif simplu vâsle a 
pierdut la mică distanță titlul de campion național, 
ocupând poziția a doua în clasamentul general al probei. 

Următoarea competiție oficială a tinerilor canotori 
deveni va fi în luna august a.c., când la Năvodari, pe 
canalul Midia - Năvodari, va avea loc Campionatul Național 
de juniori I și II pe distanța de 2000 m.

împletind pregătirea profesională cu cea sportivă, ne 
spunea prof. Mircea Fodorean, sunt create premisele 
obținerii și la acest concurs de rezultate notabile. 
Succesele de la Timișoara se datorează în primul rând

(dramă SUA 1988) 21.30 Știri
21.40 Voi cuceri Manhattan-ul 
(s) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit 10.00 
Povești extraordinare (s/r)
10.30 Seinfeld (s/r) 11.00 Insula 
misterioasă (s, ep. 2) 11.30 
Chicago Hope (s/r) 12.15 
Avocații (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 14.30 Walker, polițist 
texan (s) 15.15 Maria (s) 16.10 
Nano (s, ep. 27) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Fetele din 
Vestul Sălbatic I (w. SUA ’95) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 83) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Pro și contra cu 
Octavian Paler 0.30 Dosarele 
X(s)

condițiilor asigurate în pregătire de către conducerea CSȘ | 
Deva, a Inspectoratului Școlar Județean și nu în ultimul | 
rând a SC Devatrans SA. .

Viorel NICULA 1

spre Timișoara

PRIMA rv
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Frecvența radio 74,5 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Xuxa (show pentru copii)
15.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 16.05 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.30 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.05 Frecvența radio 74,5 
(s) 18.00 Celebri.și bogați (s, 
ep. 98) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 98) 20.15 
Un alt început (s, ep. 19) 21.15 
Dragoste și glorie (f.a.SUA 
1993) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Ce bine-i 
să trăiești (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 133) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 
134) 18.45 Marielena (s) 19.30

I
I 
i
I
I
I
1

i
I
I
■I 
I

Noile aventuri ale Omului ' 
Păianjen (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Dragoste și gloanțe (thriller 
Anglia 1979)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
6.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 No comment - 
realizator Alin Bena 22.05- 
22.15 Știri locale

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor 10.30- 
11.00 Muzică, publicitate
17.30- 17.45 Interviul săp
tămânii 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r)
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Romolus Vlaic 
și echipa sa de 

karate
Era la începutul anului 1974 când un adoles

cent "A rămas fascinat de arta mișcărilor", 
mărturisește Romolus Vlaic după ce s-au scurs 
aproape 17 ani de atunci. Tânărul profesor de 
educație fizică la Școala generală Baru-Mare, 
din anul 1990 instructor la Clubul sportiv Fudo- 
sin din Călan, club care face parte din Asociația 
de karate-do tradițional din România, strânge în 
jurul său tot mai mulți copii și adolescenți pentru 
a-i antrena în artele marțiale. Karatele cer 
antrenamente intense și trebuie practicate din 
fragedă copilărie. Romică, cum îi spun prietenii 
și colegii, căuta talente în școli și împrejurimi. 
Paralel cu activitatea profesională a înființat la 
Baru-Mare o secție, unică în județ, a Clubului 
sportiv Fudo-sin, cu șanse egale pentru copiii 
talentați.

Cum în literatura de specialitate din țara 
noastră lucrări cu asemenea conținut sunt 
puține, Romolus Vlaic își face rost de literatura 
de specialitate din străinătate. Citește tot ce-i 
cade în mână despre artele frumoase. Tena
citatea, ambiția și voința de afirmare sunt o altă 
latură a instructorului și profesorului Romolus 
Vlaic. Elevii săi au repurtat succese mulțu
mitoare. La Campionatele Naționale de juniori și 
seniori, unde au evoluat pe parcursul celor 8 
ani, 26 de juniori și seniori de la Clubul sportiv 
Fudo-sin din Călan au ocupat primele locuri. 
Ajutați din când în când de persoane din afara 
sportului, karatiștii de la Fudo-sin se pregătesc 
și în cantonamente.

Romolus Vlaic nu are de gând să abando
neze cu toate că Fudo-sin și instructorul întâm
pină greutăți materiale. întrebându-l, mi-a 

răspuns imperturbabil: "Nici nu vreau să aud. 
Sunt pasionat de acest sport ca acum 17 ani. 
Karatiștii se pot baza pe mine." Nu cred că îl va 
contrazice cineva, așa că: la a opta aniversare 
a Clubului Fudo-sin la mai mare și medalii la 
viitoarele competiții interne și internaționale.

Virgii BUTAȘ

t> DIVIZIA 8/ DIVIZIA
Rezultatele etapei a 29-a: Tractorul 

Brașov - Gloria Buzău 0-1; Poiana Câmpina - 

Metalul Plopeni 3-1; FC Onești - FC Brașov 2-0; 

Politehnica lași - Dunărea Galați 1-0; Midia 

Năvodari - Dunărea Călărași 3-0; Astra Plo

iești - Nitramonia Făgăraș 4-1; Petrolul Moi- 

nești - Foresta II Fălticeni 3-1; Precizia Săcele 

- Rocar Buc. 2-0; Metrom Bv. - Dacia Un. 

Brăila 0-0.

CLASAMENTUL
LASTRA PLOIEȘTI 29 24 4 1 69-14 76

2. FC ONEȘTI 29 24 2 3 73-21 74

ț3. FC BRAȘOV 29 17 5 7 42-27 56

4. MIDIA NÂVODARI 29 16 4 9 49-34 52

5 TRACTORUL BV. 29 15 4 10 45-26 49

6. PETR. MOINEȘTI 29 14 3 12 46-36 45

7. PRECIZIA SĂCELE 29 12 5 12 40-35 41

8. METROM BRAȘOV 29 12 5 12 25-29 41

9. "POLI" IAȘI 29 12 4 13 37-36 40

10. POIANA CÂMPINA 29 12 4 13 46-47 40

11. ROCAR BUC. •29 12 3 14 42-43 39

12. GLORIA BUZĂU 29 9 7 13 33-52 34

13. DACIA UN. BRĂILA 29 9 5 15 43-50 32

14. NITRAMONIA 29 8 3 18 35-51 27

15. MET. PLOPENI 29 7 6 16 18-46 27

16. DUNĂREA GALAȚI 29 6 6 17 32-59 24

17. DUNĂREA CĂL. 29 7 3 19 29-69 24

18. FORESTA II FĂLT. 29 6 5 18 26-55 23

Etapa de azi, 6 mai: Metrom Bv - FC 

Onești; FC Brașov - Astra Ploiești; Nitramonia
- Midia; Met. Plopeni - Poli lași; Dun. Călărași

- Poiana; Dacia Brăila - Gl. Buzău; Rocar - 

Tractorul Bv.; Foresta II - Precizia; Dunărea 

Galați - Petrolul Moinești.

r.. ..... 5

JUNIORI
Rezultatele etapei nr. 25 din 3 mai:

FC Paroșeni-Vul. - Met. Crișcior (neprez.) 3-0 

Constr. Huned. - Min. Anincasa 11-0

Victoria Călan - Min. Livezeni (nsprez.) 3-0 

Casino Ilia - Min. Teliuc 3-1

CFR Marmosim Simeris - FC Daci-a Orăștie 2-2 

ASA Aurul Brad - Retezatul Hațeg ineprez.) 3-0 

Min. Ghelari - Min. Bărbăteni 0-7

CLASAMENTUL )

LAURUL BRAD 25 21 2 2 122-21 65

2. FCPAROȘENI-VUL. 25 18 4 3 93-24 58

3. CONSTR. HD. 25 15 4 6 118-40 49

4. DACIA ORĂȘTIE 25 15 4 6 88-33 49

5. CFRMARM. SIMERIA 25 15 4 6 67-37 49

6. MIN. BĂRBĂTENI 25 13 4 8 69-44 43

7. VICTORIA CĂLAN 25 11 5 9 45-41 38

8. MIN. ANINOASA 25 11 2 12 65-73 35

9. MIN. GHELARI 25 9 1 15 37-70 28

10. MIN. LIVEZENI 25 6 5 14 47-66 23

11. MET.CRIȘCIOR 25 6 1 18 31-84 19

12. MIN. TELIUC 25 6 1 18 38-90 19

13. CASINO ILIA 25 5 1 19 31-133 16

14 RETEZATULHAȚEG 25 4 2 19 35-130 14

Ultima etapă nr. 26 din 10 mai:

Met. Crișcior - Min. Ghelari

Min. Aninoasa - FC Paroșeni

Min. Livezeni - Constr. Hunedoara

Min. Teliuc - Victoria Călan

FC Dacia Orăștie - Casino Ilia

Retezatul Hațeg - CFR Marmosim Simeria

Min. Bărbăteni - ASA Aurul Brad.

CAMPIONATUL 
JUDEȚEAN DE 

FOTBAL
Rezultatele etapei a 15-a din 3 mai 1998:

Foresta Orăștie - CIF Aliman Brad 0-3

Unirea Vețel - Fotbal Start Deva 7-3 

Gl. Bretea Română - Gl. Geoagiu 0-3 

Santos Boz - Minerul II Ghelari 5-2 

Victoria Dobra - Avântul Zdrapți 2-2

/ x
CLASAMEb itul

1. SANTOS BOZ 15 12 0 3 32-13 36

2. UNIREA VEȚEL 15 9 4 2 45-25 31

3. CIF ALIMAN BRAD 15 9 2 4 34-20 29

4. FORESTA ORĂȘTIE 15 7 2 6 28-24 23

5. AVÂNTUL ZDRAPȚI 15 7 2 6 28-25 23

6. VICTORIA DOBRA 15 6 4 5 28-21 22

7. GLORIA GEOAGIU 15 6 3 6 26-29 21

8. FOTBAL S. DEVA 15 4 2 9 25-31 14

9. MIN. II GHELARI 15 2 1 12 19-46 7

10. GLORIA BRETEA R. 15 2 0 13 11-42 6

k_________________________ y

Etapa viitoare, a 16-a, din 10 mai 1998:

CIF Aliman Brad - Victoria Dobra

Avântul Zdrapți - Santos Boz

Minerul II Ghelari - Gloria Bretea

Gloria Geoagiu - Unirea Vețel

Fotbal Start Deva - Foresta Orăștie.
-----------

CONNEX GSM SG ÎNTOARCE 
CU O OFGRTÂ AMEȚITOARE!

CONGCTARG GRATUITĂ! 
DOAR I49 USD* pentru 

modelul ERICSSON 628!
între 4 și 30 mai, CONNEX GSM vă oferă conectare gratuită! 
...Și 22% reducere pentru telefonul Ericsson 628!
In loc de 191 USD, Ericsson 628 - un model din generației 
decembrie 1997 - va costa acum doar 149 USD*!
Oferta este valabilă pentru contractele încheiate pe 1 an de zile.
Oferta este valabilă la magazinele și distribui lorii CONNEX GSM, în limita stocului 
disponibil. Activarea serviciului se face în conformi tale cu condicile contractuale 
obișnuite.
* Fără TVA inclus. Noul prel este valabil numai cu activare la CONNEX GSM.

Nu v-ați conectat încă?

GSET

CONNEX GSM este marca înregistrată a MobiFon

Adresali-vă celui mai apropiat dealer CONNEX GSM!

DEVA
ANA ELECTRONIC - Marchian Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, tel.: 054-211 261, 054-211 261 • AB SYSTEMS Deva: Str. Santuhalm nr. 31A, tel.: 054-233 082, 054-233 527 • ADISAN 
TELECOM - Top lnterserv 2000 Deva: Str. Mihai Viteazu, Bl. 9, parter, tel.: 054-218 901, 054-233 300 • GLOBAL NET - Top Tech Deva: Str. Andrei Mureșanu nr.l, tel.: 054-213 871, 054- 
213 871 • GLOBAL NET - Deva, Sat Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, tel.: 054-214 439, 054-214 453 • GLOBAL PARTNERS NETWORK - Ascopier Deva: Str. 1 Decembrie nr. 14, tel.: 
054-233 606, 054-233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva: Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700, tel.: 054-235 678, 054-234 567 • QUASAR D,eva: Bd. Decebal, bl. R, parter, 
tel.: 054-222 999, 054-222 999 • ROMSERVICE Deva: Bd. Decebal, bl. Al, parter, tel.: 054-231 084, 054-231 084 • SIV TEL - Firuta & Co Deva: Str. Mareșal Averescu, bl. 22, parter, tel.: 
054-218 655, 054-219 550 • UNIAXIS Deva: Bd. Decebal, bl. I, Magazin Apicola, tel.: 092-277 902, 054-222 058.
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Căutând lumina de la capătul 
tunelului

REP.: D-le consilier, este
evident că mineritul cunoaște 
în prezent o acută stare de 
criză, perspectivele acestui 
Important sector economic, 
mai ales în zona Bradului, fiind 
dintre cele mai sumbre. Care 
considerați că sunt atuurile pe 
care ar putea miza “Atelierele 
Centrale” S.A., ca firmă 
prestatoare de servicii către 
minerit, pentru a ieși cu fața 
curată din actuala conjunctură 
nefavorabilă ?

N.A.: în momentul de față, 
sectorul minier ne aduce cca. 60 
la sută din comenzi. Executăm 
piese de schimb pentru utilaj 
minier și de preparare. Din păcate 
fabricăm dig ce în ce mai puține 
utilaje miniere complete pentru 
care mineritul nu mai are bani. De 
altfel, de la momentul 1990, 
nivelul producției la noi a 
cunoscut o permanentă scădere, 
oglindire a problemelor financiare 
cu care s-a confruntat mineritul 
de atunci. O relevare a acestor 
probleme o constituie și cele 9 
miliarde de lei cât reprezintă 
datoriile neonorate ale bene
ficiarilor noștri din minerit pentru 
prestațiile noastre. în aceste 
condiții, o cale bună de urmat 
pare a fi sondarea unor noi zone 
ale pieței în vederea găsirii unor

Nădejdea - în FPS
Orașul Brad, devenit în ultimii 

ani municipiu, a constituit, până 
în 1989, o forță economică 
importantă a județului Hune
doara. După revoluție a intrat în 
cădere liberă. Iar în prezent 
situația sa este alarmantă.

- N-a prins privatizarea in 
Brad, die Mihai Costina, 
viceprimar ai municipiului?

- A prins ceva, dar mai ales în 
sfera activității comerciale. 
Cumperi și vinzi. Dacă nu curge, 
pică. Nimeni nu mai controlează 
prețurile, adaosurile comerciale.

- Dar in domeniul producției 
materiale?

- Slab, foarte slab. Nici măcar 
întreprinderile tradiționale nu mai 
au vlagă. Mineritul din zonă, și 
mă refer la Sucursala Minieră 
Brad și la Exploatarea Minieră 
Țebea, are soarta industriei 
extractive din toată țara, adică 
este în plină și dureroasă 
restructurare. Celelalte unități 
industriale - Atelierele Centrale 
Crișcior, fabricile de mobilă și de 
umbrele - abia-și mai trag 
sufletul. Merg spre privatizare. 
Dar cine știe când și cum vor 
ajunge acolo.

- De ce asemenea îngri
jorare ?

- Păi n-au forță, merg prost. 
Restructurarea mineritului a 

beneficiari din afara mineritului.
REP.: Ați obținut rezultate 

în această nouă direcție ?
N.A.: Rezultatele nu sunt 

spectaculoase, dar ele există. 
Succesul depinde de anvergura 
comenzii, pe de o parte, și de 
rapiditatea cu care vom reuși să 

Dialog cu dl ing. Nicolae Androne, consilier 
economic în cadrul S.C. “Atelierele 

Centrale” S.A. Crișcior
obținem agrementul de calitate 
necesar operării pe piețele 
vestice.

REP.: în ce sens poate 
influența anvergura comenzii 
succesul unei relații de 
afaceri?

N.A.: Când am spus aceasta 
am avut în vedere dotările firmei. 
Deși dispunem de toate utilajele 
necesare producției, acestea sunt 
în mare parte epuizate fizic și 
moral. în condițiile unei comenzi 
sigure și de mai mare anvergură 
suntem motivați să facem un 
sacrificiu financiar și să 
cumpărăm unelte de ultimă oră 
care să ne permită încadrarea în 
condițiile de calitate cerute. Am în 
vedere aparate de sudură 
specializate, dispozitive pentru 
prelucrări specifice unei anumite

determinat reducerea masivă și 
a activității de producție și de 
reparații ale utilajelor miniere 
de la Crișcior. La S. C. Zarand 
S.A mai lucrează 80 de 
angajați. Parcă n-ar mai fi 
nevoie de umbrele. Investitorii 
vin și pleacă. Sperăm să 
rămână totuși unul. Iar cei de la 
secția de mobilă abia s-au 
desprins de societatea-mamă - 
S.C. Sarmismob Deva, 
rămânând cu datorii consi
derabile la nivelul lor de 
producție și de personal. Deși 
au comenzi, și toată lumea știe 
ce mobilă frumoasă și durabilă 
se face la Brad, nu au resurse 
financiare pentru a-și asigura 
materie primă, materiale, 
eventual ceva echipamente și 
instalații noi, pentru plata 
consumurilor energetice. Nu 
știm ce va fi.

- Chiar nu-i nici o 
speranță?

- Doar FPS. Ne-a promis dl 
Sorin Dimitriu, mai nou ministru 
al privatizării, că ne va ajuta, că 
va veni sau va trimite pe cineva 
la Brad, domnia sa fiind și 
deputat de Hunedoara, pentru 
a analiza situația la fața locului 
și a căuta împreună soluțiile 
salvatoare.

Hai, FPS!...

lucrări, precum și alte dotări. Am 
fost contactați de mai multe firme, 
unele mixte, pentru fabricarea 
anumitor repere. Ni s-a cerut să 
fabricăm subansamble pentru 
utilaje terasiere produse în Italia, 
sau într-o altă colaborare roți de 
curea trapezoidale tot pentru piața 

italiană. Din păcate, aceste 
legături de afaceri nu au prea avut 
vlagă, ele oprindu-se imediat după 
ce au fost amorsate. Ne punem 
mari speranțe într-o comandă 
obținută de la GSM pentru 
fabricarea unui stâlp de telefonie 
special destinat posturilor mobile. 
Dacă această lucrare va trece 
rigorile de calitate cerute de 
beneficiar, ne așteptăm să 
obținem o comandă importantă 
din partea GSM, care va aduce 
implicit și venituri bunicele, ținând 
cont că un astfel de stâlp 
reprezintă 7 la sută din producția 
unei luni.

REP.: Apropo de aceasta, 
cum a decurs activitatea firmei 
în primele luni din acest an ?

N.A.: Am funcționat în salturi, 
în luna ianuarie am avut o

Asemenea Păsării
Phoenix

Discuția pe care am avut- 
o cu dna ing. Doina Stoica, 
membră a Corpului de control 
comercial din cadrul Pri
măriei Hunedoara, a gravitat 
în jurul problemei privatizării 
din municipiu. Politica de 
susținere a IMM-urilor în 
perioada guvernării Ciorbea a 
fost doar vorbă goală, firmele 
mici și mijlocii fiind total 
lipsite de facilități menite a 
diminua prețul creditului și 
fiscalitatea. Cu toate acestea, 
în primul trimestru al acestui 
an au fost înregistrați la 
primărie 255 de operatori 
economici, ceea ce reprezintă 
aproape jumătate din numărul 
total de firme înregistrate în 
tot anul trecut. Este 
interesant că, în ciuda condi
țiilor vitrege, privatizarea 
găsește resurse de a câștiga 
din nou teren, dovedind astfel 
vigoarea acestui sector 
economic defavorizat.

Ca trăsătură generală, 
interlocutoarea observă ceea 
ce s-ar putea numi o modă în 

producție mai slabă, realizând 
doar 70 de procente din ce ne
am propus. în luna martie ne
am apropiat la 92 de procente 
din program pentru ca în 
aprilie să înregistrăm o nouă 
scădere. în ceea ce privește 
perspectiva acestui an, până 
în clipa de față am obținut 
comenzi pentru 50 la sută din 
potențialul nostru de activitate.

REP.: Referitor la
această rezervă de capa
citate a producției, v-aș 
întreba cum vedeți 
perspectiva mai îndelungată 
a firmei în contextul în care 
veți fl nevoițl să vă con
curați cu flexibilitatea șl 
Incisivitatea unor firme mici 
șl mijlocii ?

N.A.: Ideea este că noi deja 
începem să ne transformăm în 
IMM. Mugurii acestei trans
formări îi constituie, după 
părerea mea, apariția centrelor 
de gestiune care acordă 
autonomie diferitelor secții ale 
întreprinderii. Probabil că viitorul, 
și cred că este un caz general 
valabil în economia “macro” 
românească, va aduce divizarea 
pe structura centrelor de 
gestiune, urmată de auto- 
eliminarea tronsoanelor 
neperformante.

abordarea anumitor tipuri 
de afaceri la Hunedoara. A 
fost, în 1990, moda consig
națiilor, a urmat febra birtu
rilor, care au dispărut în 
favoarea depozitelor en 
gros. în prezent au mare 
răspândire afacerile de 
alimentație publică din 
gama cofetărie-patiserie. 
“Ai crede că întreprinzătorii 
se Imită unul pe altul în 
abordarea unui anumit tip 
de afacere. Există deja și în 
acest domeniu o modă”, 
precizează dna Stoica. Din 
păcate, din totalul firmelor 
înregistrate, cele care au 
activități de producție nu 
depășesc 1 la sută. în 1997, 
din cele 540 de firme care 
au cerut autorizația de 
funcționare, doar 8 aveau 
un caracter productiv. 
Situația nu s-a schimbat în 
acest an, dintr-un total de 
255 de firme, pe primul 
trimestru, doar 4 făcând 
producție.
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Producția - în creștere, 
nivelul de trai - în scădere
Potrivit datelor oficiale 

prezentate de Comisia Națională 
pentru Statistică, în luna martie a.c., 
rata inflației, calculată pe baza 
majorării prețurilor de consum al 
populației, a fost de 3,8 la sută

I comparativ cu luna februarie. Cea 
! mai mare creștere de prețuri în 
I martie, față de luna precedentă, s-a 
I înregistrat la mărfurile nealimentare 
. (cu 5,2 la sută), ca urmare a sporirii 
I costurilor la combustibili (cu 17,2 la 
| sută).

La mărfurile alimentare, prețurile 
au crescut în martie peste media 
grupei la lapte și produse lactate. De 
asemenea, au urcat prețurile la 
băuturi alcoolice, legume și fructe.
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Vine și Legea IIVIM
Noul ministru al reformei, loan 

Mureșan, a anunțat că Legea privind 
întreprinderile mici și mijlocii este în 
stadiu final, urmând să fie înaintată 
parlamentului pentru dezbatere și 
adoptare. Până acum au fost

Restructurarea regiilor 
autonome trebuie urgentată

In cadrul discuțiilor dintre 
negociatorul șef al FMI, Poul 
Thomsen, și noul ministru al 
Industriilor și Comerțului, Radu 
Berceanu, a fost abordat și subiectul 
privatizării regiilor autonome. 
Interlocutorii au fost de acord că 
acest proces trebuie urgentat.

Patrimonii risipite...
Un aspect dintre cele 

mai lipsite de logică îl 
reprezintă marea nepăsare 
de care se dă dovadă 
atunci când este vorba de 
administrarea unor anu
mite valori patrimoniale. 
Faptul în speță, ce nu este 
singular, ne-a fost adus la 
cunoștință de dl lancu 
Avram, secretar al Primăriei 
Ribița. Nemulțumirea 
interlocutorului rezidă din 
faptul că în trei dintre satele 
comunei, și anume Ribi- 
cioara, Uibărești și Dum
brava, clădirile fostelor 
școli stau în paragină, fiind 
supuse în fiecare zi 
distrugerii și furturilor. 
Acest patrimoniu este 
administrat de Inspecto
ratul Școlar Hunedoara, 
care, precizează dl Avram, 
nu are posibilitatea de a da
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• In primul trimestru al 
anului, valoarea exporturilor a 
fost de 1240,6 milioane de 
dolari, ca urmare a creșterilor 
înregistrate la mijloacele de 
transport, produse metalur
gice, ale industriei ușoare și | 
agroalimentare, care au ! 
compensat scăderile expor- I 
turilor de produse minerale și " 
chimice.

• Producția industrială a 
crescut în februarie a.c. cu 3,4 
la sută față de ianuarie.

• Comerțul cu amănuntul 
a înregistrat in aceeași lună o 
scădere de 11,8 la sută com
parativ cu luna precedentă.
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întocmite opt proiecte ale acestei | 
legi, propuse de diferite instituții și 
grupuri parlamentare, darnici 
unul nu a ajuns în parlament. 
Poate acesta din urmă, 
nouălea... să nască legea.

al
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Radu Berceanu l-a asigurat 
pe Poul Thomsen că res
tructurarea sectorului minier va 
continua în ritm intens în 1998, 
în acest scop fiind alocată 
suma de circa 500 de miliarde 
de lei.

un rost clădirilor res
pective. De aceea, se 
apreciază că trecerea 
acestor clădiri părăsite în 
administrarea Primăriei 
Ribița ar reprezenta un 
câștig pentru toată 
comunitatea. “Sunt cereri 
de spații din partea unor 
întreprinzători care vor să 
dezvolte în aceste sate 
afaceri. Din închirierea de 
spații sunt convins că 
primăria ar putea să-și 
atragă venituri suplimen
tare care să fie folosite în 
mai buna administrare a 
localităților”, preciza dl 
Avram. Deși s-au făcut 
demersuri pentru trecerea 
clădirilor în administrarea 
primăriei, răspunsurile 
primite din partea 
Inspectoratului Școlar 
Hunedoara au fost mai 
mult decât evazive.

AGREMENT TEHNIC
- Cu ce argumente i-ați atrage pe cei care ar dori să 

execute ia dvs. diferite confecții din aluminiu din gama 
diversă pe care o realizați? - l-am întrebat cu câteva zile în 
urmă pe inginerul Dănuț Guzu, unul dintre cei doi 
administratori ai SC Aluminiu Conf SRL Deva.

- Pe lângă calitatea lucrărilor și operativitatea în 
efectuarea lor, pe lângă faptul că lucrăm numai cu materiale 
de calitate, din țară și din import, deținem și licența de 
agrement tehnic eliberată de Comisia de agrement tehnic în 
construcții din România. Este un argument în plus, zicem noi, 
care ne asigură legalitate și credibilitate. în activitatea privată, 
dacă nu joci cinstit, nu trăiești. Sau trăiești puțin. Iar noi avem 
o mare responsabilitate. Să plătim angajații. Și ca să-i plătim 
trebuie să le dăm de lucru, să ne prezentăm firma, să aducem 

^comenzi, să muncim fără preget.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA,
Adrian SĂLĂGEAN

Ministrul privatizării, deputatul 
de Hunedoara, Sorin Dimitriu, a 
prezentat presei, în cursul 
săptămânii trecute, noua strategie 
de privatizare din cadrul 
Programului de guvernare Radu 
Vasile. Potrivit acestei strategii, în 
1998, în România se vor privatiza 
1500 de societăți comerciale, 
majoritatea fiind întreprinderi cu 
mari probleme financiare, dar 
care vor aduce totuși la bugetul 
statului 8000 de miliarde de lei. 
între acestea se numără și 
combinatele siderurgice de la 
Hunedoara și Călan.

Un accent deosebit în 
procesul privatizării va fi pus pe 
majorarea capitalului social și pe 
restructurarea prealabilă a 
datoriilor societăților care 
urmează a fi privatizate, pentru a 
le conferi o atractivitate sporită.

Alte două noutăți în 
procesul privatizării vor fi: 
transferarea contractelor de 
privatizare filialelor teritoriale 
ale FPS și reînființarea Agenției 
Române de Dezvoltare, prin 

desprinderea din Ministerul 
Privatizării a Departamentului 
de Atragere a Investițiilor 
Străine. De altfel, a mai 
subliniat dl Sorin Dimitriu, 
Ministerul Privatizării va stimula 
cu predilecție investitorii 
strategici, care aduc cu ei 
investiții și asigură dezvoltarea.

Având în vedere numărul 
mare și forța economică a 
societăților comerciale și a 
regiilor autonome din județul 
Hunedoara prevăzute a se 
restructura și privatiza în acest

an (cele din siderurgie, minerit și 
energetică), se preconizează 
consolidarea, la Deva, a unei 
puternice filiale a FPS, care să 
coordoneze procesul de 
privatizare din mai multe județe, 

în aceeași idee a procesului 
accentuat de privatizare a 
siderurgiei și de restructurare a

mineritului din județul nostru, 
care va aduce disponibilizări 
masive de personal și deci 
condiții de viață diminuate, dl 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean Hu
nedoara, accentua de curând, 
la o întâlnire cu primarii din 
Țara Zarandului, necesitatea 
lansării unor programe 
concrete pentru preluarea 
forței de muncă dispo- 
nibilizate, reconversia ei și 
plasarea în alte activități, în 
zona Brad și în zona 
Hunedoara - Teliuc - Ghelari.

Pentru Valea Jiului există 
deja un program special, însă 
înfăptuirea lui suferă mult.

Va fi un an greu, extrem de 
greu pentru județul nostru în 
domeniul reformei, al tranziției 
la economia de piață.
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Ce cuvânt deosebit pentru 
un simțământ deosebit! Și 
totuși... pe lângă multele surâ
suri dragostea mai aduce și 
multe lacrimi. Lacrimi care 
uneori lasă urme de neșters 
în sufletele fragile ale noastre, 
ale adolescenților.

Ce frumoasă face viața 
dragostea și ce sublim 
e când începi să 
înveți să-i dezlegi 
tainele, tocmai pe 
la această năstrușn 
vârstă a adolescenței. însă 

secretul e să știi cum să iu
bești, poate să dăruiești ne
condiționat?! Dar nu toți înțe
leg adevăratul sens și scop al 
dragostei.

Noi, adolescenții, am trăit 
poate fiecare câte o poveste 
tristă de iubire, astfel clipele de 
nebunie, de disperare au fost 
prezente în sufletul fiecăruia. Și 
întrebarea ce ne-a chinuit zi și 
noapte a fost: "De ce eu?"

Cineva spunea: "Amintirea

Un
și o po^ntâ tei

CLUB T
"Există în om o tendință de a persista în starea sa, 

dar în același timp și de a se lăsa împins și condus, și 
o nehotărâre de a acționa el însuși. Ea crește atunci 
când planurile cele mai chibzuite nu reușesc, precum și 
datorită reușitei întâmplătoare a unor împrejurări 
neprevăzute, care coincid în mod favorabil".

Goethe

- Ce e mai aproape de noi: luna sau Africa?
- Luna.
- De ce crezi că-i așa, Gigele?
- Fiindcă luna o văd, dar Africa nu.

suferințelor tale păstrează-o, 
e comoara cea mai scump 
plătită." Oare are vreun sens? 
Atâția dintre noi cedează în 
fața suferințelor, supărării, dis
perării, din pricina dragostei! 
Ajung să urască viața și tot 
ce-au iubit înainte, ajung să se 
înece în propriile lacrimi pentru 

V v ca aP°' să-și puna capăt 
suferinței. Dar de ce? 

.j-^Acel cineva avea 
dreptate; suferințele 

ar trebui să ne-ntărească, 
să știm să trecem mai 
departe pe făgașul vieții, să ne 
ferim de aceleași greșeli.

Știm că inima, sufletul unui 
adolescent e mai plăpând. 
Dar rațiunea? Nu trebuie ui
tată! Și afirm aceasta pentru 
că noi suntem tineri, suntem 
abia la început și atâtea aven
turi ne-așteaptă... și dintre 
care cea mai frumoasă e în
săși viața!

Atecsandra SÂRBU
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Performanțe pe 
măsura

condițiilor
Pentru câteva dintre cer

curile Clubului Elevilor din mu
nicipiul Brad, ocuparea locu
rilor pe podiumul diverselor 
competiții interjudețene și na
ționale a devenit o constantă. 
Titlurile de campioni naționali 

i obținute de membrii cercurilor 
de aeromodele și de auto- 
modele, alături de alte diplome 
ce se înghesuie pe panourile 
și în vitrinele clubului brădean, 
demonstrează că activitățile 
de aici nu sunt doar re
creative.

Performanțele amintite se 
datorează atât preocupării și 
priceperii copiilor și a instruc
torilor, dar și existenței unei 
baze materiale bune, după 
cum aprecia dl Nicolae Iga, 
directorul instituției. Numai în 
trimestrul al ll-lea, spre exem
plu, mai mult de jumătate din 
cheltuieli s-a folosit pentru 
dotări.

E-adevărat că participările 
la toate aceste concursuri sunt 
favorizate și de calendarul 
competițional stabilit la nivel 
național, cercul de aeromo- 
delism având mult mai multe 
asemenea prilejuri decât cel al 
"Prietenilor naturii", spre e- 
xemplu (care, de altfel, este 
singurul din județul nostru). 
Așa se și explică de ce acti
vitățile tehnice sunt cele mai 
atractive, deși în cadrul clubului 
se desfășoară alte diverse 
activități (cultural-artistice).

Perioada ce urmează es
te, de asemenea, una foarte 
solicitantă pentru membrii cer
curilor de modelism, în spe
cial; ei se pregătesc pentru a 
participa, începând din 15 mai, 
la o serie de competiții ce vor 
culmina cu Marele Premiu al 
Palatului Național al Copiilor, 
dar și la alte manifestări pe 
plan local. (G.B.)

"El a spus că mă va părăsi 
dacă nu mă culc cu el. l-am 
cedat și până la urmă tot m-a 
părăsit. Aș vrea să afle și alte 
fete ce am pățit eu, să ia o 
hotărâre înainte de a ceda 
unui băiat."

Cred că ai dreptate când 
spui că vrei să știe și alte fete 
că dragostea unui bărbat nu 
poate fi asigurată prin actul 
sexual. Chiar mai mult, dra
gostea nu înseamnă doar actul 
sexual, dragostea și dorința nu 

ff/ALOGUKI 5)} 

sunt același lucru... Relația 
intimă între un bărbat și o fe
meie nu înseamnă doar actul 
sexual, înseamnă îmbrățișări, 
săruturi, o privire iubitoare, cu
vinte, întâmplări trăite împreună.

Primul act sexual e deo
sebit și important în viața unei 
femei. Tu ai tot dreptul să fii 
supărată, chiar dezamăgită, 
dar nu trebuie să te învino

Adrian Cîmpeanu, membru al cercului de automodelism 
(instructor: Mihai Blenda), multiplu campion național.

vățești pentru că ai cedat in
sistențelor lui și totuși iubirea 
nu a durat. Probabil aceasta 
va fi o amintire amară ce te va 
urmări mult timp, dar ea tre
buie să te ajute să înțelegi 
semnificația dragostei între 
femeie și bărbat și pe viitor 
actul sexual să devină doar 
întregirea, completarea senti
mentelor pe care le simți față 
de bărbatul iubit. Sexul nu 
suplinește iubirea ci doar o 
completează, actul sexual este 
o manifestare a dragostei și 
dorinței dar nu este unica mo
dalitate de a-ți exprima iubirea 
față de o persoană.

Și dacă dragostea unui 
bărbat depinde de răspunsul 
femeii la a avea sau nu primul 
act sexual, eu cred că aceea 
nu este o dragoste adevărată. 
Actul sexual nu trebuie să fie o 
recompensă pentru ceva, ci o 
dorință pe care o simte în ace
lași timp femeia și bărbatul ce 
se iubesc.

tna DELEANU'
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Componenți ai cercului de aeromodelism 
(instructor: Adrian Macsim), între două concursuri...

Tinerii
PETRONELA SA 

APUCAT DE FURAT
Polițiștii din Deva au de

pistat pe Petronela Cioară, de 
22 de ani, din Brad. Se pare 
că domnișoara nu are nici o 
ocupație. Oficială, vrem să 
spunem. De fapt, ea se o- 
cupa cu furtișagurile.

S-a stabilit că prin febru
arie curent ea a pătruns în 
Librăria "Gheorghe Lazăr"din 
Deva și, profitând de nea
tenția vânzătoarei, a sustras 
o blană de vulpe argintie și un 
portmoneu în care erau 
100.000 de lei. După câteva 
săptămâni a "vizitat" 
S.C."Sarmintex" S.A Deva.

Poșta 
rubricii

Elena Matieș, elevă.
Poeziile lăsate la redacție

și infracțiunea
Din poșeta unei doamne a furat 
portmoneul cu 40.000 de lei și 
acte.

IONUT Șl VOLVO
Deși lonuț Dorin Filip, din 

Deva, are 26 de ani, este fără 
ocupație. El a fost surprins con
ducând un autoturism Volvo, cu 
numere false de înmatriculare.

TÂNĂR
ADMINISTRATOR, 

DAR...
Petru Costache este admi

nistrator la o asociație familială 
din Petroșani. La 33 de ani el 
este cercetat de poliție pentru că 
în cursul anilor 1997 - 1998 a 

dovedesc imaginație, o anumită 
înclinație pentru reverie, chiar spre 
tristețe ("Coșmarul", "Lupta pentru 
viață"). Mai trebuie încă mult lucrat, 
mai ales în cazul celor cu formă 
fixă. Dar merită să perseverezi, lată 

desfășurat activități comerciale 
fără a înregistra operațiunile în 
evidență. S-a sustras astfel de 
la plata unor taxe către stat în 
sumă de 4.010.062 de lei.

AU FURAT 
MANGALUL

Polițiștii de la Vața au prins 
în flagrant doi tineri lucrători ai 
Secției de industrializare a 
lemnului din localitate în timp 
ce furau 16 saci cu mangal. 
Ei se numesc Deneș lakab și 
Ștefan lakab. De loc ei sunt 
din Gurghiu, județul Mureș. 
Primul are 24 de ani, iar al 
doilea 22. Valoarea cărbunelui 
furat era de 1.720.000.000 de 
lei. El a fost restituit firmei.
-----------------  
un fragment din "Coșmarul": "Un 
vis,/ Mă-nvăluie în ale sale 
neguroase umbre!/ Te văd.../ Dar 
încercând să te ating, dispari/ în 
ceața care te-nconjoară./ Și iar 
revii.../Și iar dispari..."

Varianta britanică a culegerii 
Live Baby Live scoasă de casa de 
discuri Mercury cuprinde doar 16 
piese: New Senzation/ Guns In 
The Sky/ Mistyfy/ By My Side/ 
Shining Star/ Need You Tonight/ 
Mediate/ One X One/ Burn For 
You/ The One Thing/ This Time/ 
The Stairs/ Suicide Blonde/ Hear 
That Sound/ Never Tear Us Apart 
și What You Need. Live Baby 
Live este un album live excelent 
înregistrat pe parcursul turneului 
mondial din 1990, fiind produs de 
Mark Opitz & INXS. Pe disc sunt 
incluse versiunile live ale tuturor 
hiturilor lansate de INXS pe par
cursul carierei și o piesă nouă 
Shining Star. Soundul profesional 
apropiat de cel din studio face din 
acest material discografic un ade
vărat Best Of. De pe acest disc a 
fost extras singlelul Shining Star/ 
Bitter Tears/The Loved One/ Faith, 
înregistrat în studiourile Metropolis 
din Londra cu inginerii de sunet 
John Bough și Heidi Canova.

După o scurtă pauză în primă
vara lui 1992 grupul începe în stu
diourile Rhinoceros/ Sydney înre
gistrarea unui nou album cu pro
ducătorul Mark Opitz și inginerul de 
sunet Niven Garland, cu mixajul 
realizat la A & M Studios sub coor
donarea lui Bob Clearmountain.

Albumul intitulat "Welcome 
To Wherever You Want" a apărut

INXS (V111)
la 4.08.1992 (locul 16 în revista 
Billboard) fiind precedat de singlelul 
Heaven Sent/ It Ain't Easy/ Dee
pest Red 11-th (No. 31 în UK la 
20.07.1992 și No. 18 în US Top 20 
Video Countdown la 2.08.1992). 
Având o durată de 45' și 7" LP-ul 
cuprinde piesele: Questions/ Hea
ven Sent/ Communication/ Taste It/ 
Not Enough Time/ All Around/ Baby

Don't Cry/ Beautiful Girl/ Wishing 
Well/ Back On Love/ Strange 
Desire și Men And Woman.

Acesta este un album expe
rimental, grupul abandonând soundul 
familiar se aventurează într-o că
lătorie prin galaxia stilurilor muzicale 
de la raga la horn-funk și de la soul 
la dance, neuitând nici rock'n'roll -ul. 
Deși pe disc abundă efecte speciale 
de studio și ritmuri exotice, albumul 
nu a mai atins statutul comercial 
familiar, critica numindu-l acceptabil. 
Evident audienței pop din anii '90 nu- 
i mai păsa de INXS, grupul șocând 
prin această transformare de stil 
până și pefanii loiali.

La scurt timp de la apariția al
bumului grupul a plecat într-un turneu 

european promotional. în paralel au 
apărut singlesurile: Baby Don't Cry/ 
Questions/ Star Speaks (No. 20 în 
UK la 7.09.1992) - o piesă realizată 
cu ajutorul unei orchestre formate 
din 60 de persoane, ce amintește 
de hitul din anii '60 All The Young 
Dudes aparținând lui Mott The 
Hoople - și Not Enough Time (No. 
28 în Billboard la 12.09.1992, No. 5 
în US Top 20 Video Countdown, No. 
34 în Topul Airplay și locul 52 în 
topul de vânzare) inclusă și pe 
culegerea "Barcelona Gold".

La Paris, Michael Hutchence 
o cunoaște pe Helena Kristensen 
care era mare fan INXS, cei doi 
îndrăgostindu-se la prima vedere.

Un nou extras pe single inti
tulat Taste It (Live)/ Light The 
Planet a figurat pe locul 21 în UK la 
16.11.1992. în clasamentele finale 
pe '92 piesa Heaven Sent s-a 
clasat pe locul 52 în topul realizat 
de MTV, piesa Not Enough Time 
pe locul 14 în Top Modern Rock 
Tracks din revista americană 
Billboard și grupul INXS pe locul 4 
în Top Modem Rock Tracks (clasa
ment în care a avut 4 singlesuri pe 
parcursul anului), în timp ce în topul 
editat de revista britanică NME 
albumul Welcome To Wherever 
You Are s-a situat pe locul 16.

- va urma -
/-/oriaSEBEȘAN
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ANIVERSARI

• Nepoata Casiana urează 
bunicii Faur Ileana, din Rișca, "La 
mulțiani!" (2801)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, 6 camere, Orăș
tie, Viilor, 12, tel. 247016,247258 
(5001)

• Vând Dacia 1310, 1302 
papuc, dubiță TV, motoare Sa- 
viem, tractor 650, Mercedes 2000, 
pavilion apicol. Tel. 218245 (3694)

• Vând apartament 3 camere, 
Simeria, str. 1 Decembrie, bloc 2/ 
26, tel. 261549. Vând chioșc 24 
mp, Piața Simeria. Tel. 261549 
(3699)

• Vând apartament 3 camere, 
zona Gojdu, blocC7, ap.2, parter. 
Informații după ora 19, la tel. 
234185(3748)

• Vând apartament 2 camere, 
42 milioahe, negociabil. Tel. 
621110, cartier Dacia (7054)

• Vând casă, cu posibilități de 
privatizare, Orăștie, Horia, nr. 4 A. 
Tel. 242788 (3443)

• Vând casă, Mărtinești, nr. 40. 
Informații Orăștie, Unirii, bloc 5/6. 
(3448) ’

• Vând apartament, Micro 15, 
îmbunătățit, preț negociabil. Tel. 
624239. (7052).

• Vând urgent apartament 
patru camere, preț foarte avan
tajos. Informații tel. 216565. 
(3749)

• Vând garsonieră confort 1, 
Deva, bloc 80/2, etaj 1. Tel. 
231426 (7150)

• Ocazie mare! Două camere, 
mobilate, 30 milioane, negociabil, 
Deva, tel. 217885 (2047)

• Nu ezitați! Apartament 2 
camere, 50 milioane, negociabil. 
Deva, tel. 092/734064 (2502)

• Vând apartament 3 camere, 
semidecomandat, etaj 2, Gojdu. 
Tel. 223978 (5018)

• Vând Dacia 1300, stare 
foarte bună, preț acceptabil. Tel. 
624915(3695)

•Vând BMW 528 I, an 1984, 
numere Germania, valabile 99, 
preț 3000 DM, negociabil, Dacia 
1300, piese schimb, preț 2000 
DM, negociabil. Tel. 283228

•Vând Trabant 601 S, hicomat 
sau normal, fabricație 1990. Tel. 
241951 (3449)

• Vând tractor 1010 DT, Orăș
tie, tel. 092260047, preț 50 mili
oane, negociabil (3450)

SCAUROCAR 
SERV SRL 
ORĂȘTIE

Dealer autorizat al 
SC Automobile Dacia 

SA Pitești 
vinde toată gama 
de autoturisme 

Dacia 
în maximum 7 zile.

De asemenea, auto
mobilele pot fi achizi
ționate cu plata în 
rate, cu un avans de 
30 la sută.

Informații la tele
fon: 247468.

• Vând autotractor cu șa, tip 
Roman, înscris în circulație, 
numere noi, autotractor Renault 
R30, înscris, persoană fizică, 
Ford Scorpio, an fabricație 1990, 
înscris, persoană fizică, stare 
foarte bună.Tel. 059/331487,094/ 
521490 (3196)

• Vând tractoare U 445 și U 
650, motor, cabină, în perfectă 
stare. .Tel. 094/511953, 094/ 
515446(3746)

• Vând tractor U 445, stare 
bună. Informații la tel. 623453 
(3745)

• Vând Skoda Favorit Break, 
1992,1300 cmc, neînmatriculată, 
4200 DM, negociabil. Tel. 094/ 
549891 (5005)

• Vând Renault 18, an 1986, 
avariat față, preț 1000 DM și 
bicicletă Pegas, 100 DM. Tel. 
221848(5006)

• Vând Dacia papuc 1305 
nouă, neînmatriculată. Tel. 054/ 
213880(7055)

• Vând Dacia Pikup, 1996 sau 
schimb cu break, plus diferență. 
Tel. 241115(3445)

• Vând Renault 11, fabricație 
1985, înmatriculat Germania, 4 
uși, albastru metalizat, 1700 cmc, 
cu donație, 2500 DM, negociabil. 
Tel. 242355 (7351)

•Vând Dacia 1310, nouă, 22 km 
bord, CV preț de fabrică, Deva, 
tel. 218318 (3750)

• Vând Dacia 1310, reparație 
capitală, an 1989. Informații tel. 
627282(3452)

• Vând tablă zincată, 0,5 mm, 
cu 72.000 lei/coală (7285 lei/kg). 
Tel. 219232, 211041 (3725)

• Vând centrală termică "Jun
kers" și Ford Granada, pentru 
piese. Tel. 622365 (3728)

• Vând trei mașini de cusut. 
Relații zilnic între orele 8-16, la tel. 
218288 (3685)

• Spray contra ejaculării ra
pide, medicamente potență, afro- 
disiace, 01/6376273,092/312628, 
092/342629 (MP)

• Vând motocositoare și moto- 
cultorcu freze și plug. Tel. 212463 
(3736)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), video, 
satelit. 092368868.

• Vând combină recoltat cere
ale, Fergusson, preț 16.000.000, 
negociabil. Tel. 224890 (3696)

• Vând miei, satul Feregi, nr. 
20, Cerbăl, 100 bucăți (3747)

•Vând motoare Diesel, D115, 
remorcă cu două axe și un M 
461, Geoagiu Sat, 197. Tel. 291 
(3444)

• Vindem agregate frigorifice 
0,45 / 6,5 kW, climatizoare, lăzi, 
congelatoare, frigidere, tele
vizoare second hand. Tel. 216043 
(7051)

• Vând pian vienez Ofman cu 
coadă. Informații tel. 622408, 
după ora 16(3453)

• Vând chioșc metalic, ame
najat pentru activitate comercială. 
Hunedoara, tel. 720626 (7301)

• Vând iapă și 30 familii albine. 
Dehlianu loachim, sat Toc, nr. 93, 
Săvârșin, Arad. (5014)

• S.C. Agromec SA Călan 
vinde la licitație secția Ruși și 
mijloacele firmei casate, în fiecare 
zi de vineri. (5009)

• Vând masă biliard, stare 
bună, preț convenabil. Informații 
tel. 261880 (5010)

• Vând centrală termică Jun
kers, pe gaz și bicicletă damă, 
nouă. Tel. 728481 (5053)

• Vând remorcă tractor, stareț 
de funcționare. Tel. 650223

PIERDERI

• Pierdut cod fiscal, Asociația 
de locatari nr. 11, Hunedoara. îl 

declar nul. (5055)
• Pierdut pisic tigrat, zona 

Librăria Densușianu - Zamfirescu 
- 7 Noiembrie, Deva. Găsitorului 
recompensă. Tel. 220686 (5022)

• ASTRA SA - societate de 
asigurare-reasigurare anunță 
pierderea de tichete RCA, ștam
pilate cu valabilitate anuală de la 
seriile 2285964 - 2285973. Se 
declară nule.

• Soția Jenica anunță cu 
durere în suflet decesul celui 
care a fost

ing. agr. BALOSIN NICOLAE
înmormântarea are loc azi, 

6 mai 1998, la ora 14. Corpul 
neînsuflețit este depus în 
Aleea Florilor, bl.9, ap.7, 
Deva. Nu te voi uita niciodată 
scumpul meu NICU. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace! (5023)

• Mama Raveca, sora Ani- 
șoara și cumnatul Ion Filimon 
deplâng moartea celui care a fost

ing. agr. BALOSIN NICOLAE
Nu te vom uita niciodată 

scumpul nostru NICU. (5023)

• Familia Balosin Nicolae și 
Zinuca este alături de Jenica 
Balosin la pierderea soțului

NICOLAE BALOSIN
și-i transmite sincere condo
leanțe. Dumnezeu să-l odih- 
nească! (5023)

s
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SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

ScomemorâriJ
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• Schimb garsonieră, Aleea 
Romanilor, bloc 80, etaj 3, ap. 49, 
cu apartament 2 camere, plus 
diferență, exclus Micro 15. Tel. 
625159.

• S-au împlinit 6 ani de la 
trecerea în neființă a bunului 
nostru soț, socru și bunic

ÎNCHIRIERI

• Hunedoara, se închiriază 
două spații comerciale, vizavi cu 
Facultatea de inginerie, central, 
vad bun. Vând țiglă veche, tel. 
712234, după 18’. (5054)

• Caut de închiriat cameră 
mobilată sau garsonieră. Tel. 
230865(3793)

OFERTE DE 
SERVICII

BÎC NICOLAIE
îi vom păstra o veșnică amin

tire. (5007)

de• Societate particulară 
construcții angajează urgent 
dulgheri și zidari. Informații la tel. 
216795, între orele 7-15. (3678)

• Persoană autorizată montez 
interfoane birouri, blocuri, vile. Tel. 
624055 (5003)

• Montez ieftin gresie, faianță, 
parchet, tapet, zugrăvesc. Tel. 
624195 (7149)

• Efectuez transport auto, una 
tonă, preț convenabil. Tel. 216483 
(5012)

• Astăzi se împlinesc 7 ani 
de când a trecut în neființă cel 
care a fost

prof. ION MARINESCU
minunat om și dascăl. Paras
tasul va avea loc duminică, 10 
mai 1998, la Biserica Ortodoxă 
din Gurasada. Dumnezeu să-l 
odihnească! Nu-I vom uita! Fa
milia. (5026)
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"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
IUNIE ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS 
TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor 
poștale din județ, la factorii poștali, la firma 
RODIPET, în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

MEimiif de ratxmm 
“CUVÂNTUL USERff

• Ofer contracte dansatoare 
în Elveția, Franța și Germania. 
Tel. 055/210768 (MP)

• S.C. Agraria Orăștie șco
larizează tractoriști rutieriști. 
Tarife diferențiate. Tel. 247829, 
între orele 9-17, 241398, după 
ora 19. (3447)

DIVERSE

• Și în codru e libertate... Dar 
legea trebuie respectată. Din 
acest motiv, în temeiul Legii 103/ 
1996, Asociația locală Zam se va 
afilia la AGVPS. (115013)

• Cu autorizația 15032/ 
02.03.1998 a luat ființă Asociația 
familială "Predica Ana" cu sediul 
în satul Pricaz, 106, cu obiect 
activitate comerț (5011)

• Direcția Silvică Deva anunță 
încetarea din viață a

ing. silvic TATULICI ADRIAN
fost șef al Ocolului Silvic 
Lupeni. Specialist de valoari, 
om de aleasă ținută morală, 
suflet nobil și coleg desăvârșit- 
pleacă dintre noi - lăsând drept 
testament colegilor: iubirea 
față de oameni, dragostea față 
de profesiune, onoarea și 
cinstea. Adio iubite coleg! 
(5020)________________________
,------- ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------— ,

Pentru a economisi timp și bani puteți publica anunțuri 
de mică și mare publicitate în ziarul nostru, apelând ia 
agențiile publicitare din:

Ut DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean); - ia 
chioșcul din CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă magazinul 
“Comtlm“;-la chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația 
de autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bule vardui Dacia (tei. 716926);
Uf BRAD, strada Republicii (tel. 650968), ta 

sediul S. C. "MERCUR";
* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 

"Palia";
* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în spațiu! 

secției foto). Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe rezonabile, 

publicarea cu maximă promptitudine a tuturor anun
țurilor de mică și mare publicitate. _______ ,

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Forță de Muncă și Șomaj Deva 

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 05.05.1998 ,

IdolarSUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

8399 lei
4741 lei
6334 lei 

13976 lei
5656 lei
1413 lei
480 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor 
în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

agent comercial 55 dulgher pentru construcții 3 ospătar (chelner) 5

arhitect urbanism, peisagis- economist în industrie 4 patiser 2
tică și amenajarea teritoriului 1 electronist 1 paznic 11

asistent medical generalist 5 frigotehnist 4 secretară 1
barman 5 gestionar depozit 11 șofer autobuz 1
cofetar 5 inginer mecanic 1 strungar universal 4
confectioner - asamblor

îngrijitor clădiri 1 sudor autogen 39
articole din textile 74

contabil 1
lăcătuș construcții metalice tâmplar universal 43

și navale 20 turnător formator 10
croitor 14

croitor-confectioner îmbră- lăcătuș mecanic 15 vânzător 22

căminte după comandă 1 lăcătuș mecanic de întreținere vânzător bilete 6

cusător piese din piele și și reparații universale 2 zidar rosar-tencuitor 1

înlocuitori 12 maistru mecanic 1

cusător piese la încălțăminte 10 muncitor necalificat 20 tot locuri de muncă vacante 411

f Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă și Șomaj'

Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, precum și de
la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni,
Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 -12.30 ✓
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Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

cu sediul in Călan, strada Furnalistului, nr. 17 A,

organizează în data de 22 mai 1998 licitație deschisă cu strigare 
liberă pentru selectarea unei firme specializate în activități de colectare, 
prelucrare și livrare a deșeurilor refolosibile (fier vechi și fontă veche) 
de la SC "SIDERMET" SA CĂLAN.

Informații și cumpărarea Caietului de sarcini la serviciul mecano- 
energetic, telefon 730560-561, interior 554.

OFERTA SEZONULUI 1998
«

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA ȚIE : 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design 97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere 
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

4---------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.C. Haber International 
S.A. Hațeg

borhot cu prețul de 50 lei/kg 
cu TVA inclus pentru toți 

cei interesați.
■>

livrează

autoturism Dacia Break 1310 
autobasculantă 16 tone R19215 
semiremorcă PADIȘ
precum și alte mijloace fixe și

S.C. MIETAILOTEX SaV 
IEIEVA

str. 22 Decembrie, bloc 4, parter
>

> 
mhmF mijloace fixe tip obiecte de inventar, 

disponibile, conform listei afișate la 
sediul societății.

Licitația are loc în fiecare zi de vineri, ora 10, 
până la epuizarea listei.

Informații la telefoane 211854, 216725.
< - - _ .................. >

vinde la licitație publică ce va avea loc 
în data de 07.05.1998, la sediul băncii din 
Deva, b-dul Decebal, bl. 8, următoarele bunuri:

S mijloace fixe și obiecte de inventar 
aparținând SC "BRUTĂRIA NEAMȚ" SRL 
Deva

® izotermă 8t, an fabricație 1993, propri
etar SC "PRODIMPEX COM" SRL DEVA

Relații suplimentare la telefon 211853.

•vmhi va aiaou
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produce si comercializează o GAMA COMPLETĂ 
(25 sortimente) de prafuri de înghețată în 2 
variante:
GOLD COBRA
= 2,6 kg/pungă (+7,5 I apă/pungă)
SILVER COBRA
= 2 kg/pungă (+51 apă/pungă + 75gr COLCO)
• accesorii pentru înghețată (cornete, vafe, 

plastice, topping, gel COLCO)
• diferite produse alimentare din import

AUTAM FIRME DE DISTRIBUȚIE / 
ENGROSISTI CU GARANȚII 

MATERIALE PENTRU DISTRIBUȚIE !
Str. Mămulari nr.4 București

tel: 312.19.57; 322.34.76; 312.53.16; fax: 312.42.73

ri 5.C. "Alimturn" SRLdrlr1
rmVITO N ALT A

DRUMURILOR
Secția Drumuri Naționale Deva 

Str. Rândunicii, nr. 3 A 
tel. 054-213327; 213538

Anunță pe deținătorii de terenuri în extravilan din 
zona drumurilor naționale că distanțele legale de 
amplasare a gardurilor sunt conform zonelor de 
siguranță ale drumurilor publicate în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 221 și Ordinul 
Minist.Transp. nr. 571 din 19.12.1997.

O la 1.50 m de la marginea exterioară a șan
țurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului

O la 2.00 m de la piciorul taluzului, pentru 
drumurile în rambleu

O la 3.00 m de la marginea de sus a taluzului, 
pentru taluze cu înălțimea de până la 5 m inclusiv

O la 5.00 m de la marginea de sus a taluzului, 
pentru drumurile cu taluz mai înalt de 5 m.

Aceste distanțe au fost comunicate și primăriilor 
din județ.

Deținătorii de garduri amplasate în zona de 
siguranță a drumurilor naționale în extravilanul 
localităților sunt rugați să le reamplaseze conform 
distanțelor de mai sus până la data de 1.06.1998, 
întrucât cei care au construit garduri și împrejmuiri la 
distanțe mai mici față de cele indicate în Lege folosesc 
în mod ilegal terenuri din categoria bunurilor publice 
aflate în proprietatea Statului Român. începând cu 

data de 1.06.1998, Administrația Națională a Dru
murilor prin subunitățile din teritoriu va proceda la 
demolarea și sancționarea contravențională a 
persoanelor fizice care la acea dată nu și-au ream- 
plasat gardurile conform prevederilor Legii.

X.
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SC CORATI2ANS S.A..
________ IDevai________

Vinde:
□ 3 autobuze ROMAN 109 RDM
□ 1 autobuz ROMAN 112 UDM

relații ia telefon 054/211843.

\
I
I
I
I
I 
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Deva
Vinde cu amănuntul

prin magazinul societății, din Piața Victoriei, nr. 1 
(blocul turn)

un bogat sortiment de produse alimentare 
- mezeluri, produse lactate, pâine și specialități de 
panificație (inclusiv blaturi de pizza, cornuri cu frișca), 
băuturi răcoritoare și alcoolice, diverse dulciuri și 
apreciatele sortimente de înghețată "Delta" și ICE Dyp 
Balaș - la prețuri acceptabile.

Bine aprovizionate sunt de asemenea raioanele de 
cosmetice și detergenți.

Adaosul comercial practicat, între 15 și 18 la sută. , 
Prin aprovizionarea zilnică, cu cantități mici de 

produse alimentare, se asigură prospețimea tuturor 
sortimentelor.

Informații suplimentare la telefon 215323.

MfWțțfrtgțWfh/b ff»

cu sediul în Deva, strada 1 Decembrie, nr. 14 
organizează în data de 20 mai 1998, ora 11,00, licitație 
pentru vânzarea unor mijloace tîxe (mijloace auto).

Vizionarea lor se poate face în Deva, str. Ardealului, nr. 1. 1 
Informații la telefoane 211221; 216336; ,1

execută transporturi în trafic 
'internațional cu camioane de rnare 

capacitate (22 t) cu frig.
Relații la telefon - fax 057/251583.

y
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Din inițiativa primarului 
municipiului Brad, Aurel Benea, la 
sediul instituției din localitate a 
avut loc, săptămâna trecută, o 
întâlnire a primarilor din Țara 
Zarandului cu președintele 
Consiliului județean Hunedoara, 
Gheorghe Barbu. Tema dez
baterilor a fost una generoasă, 
izvorâtă din grija și neliniștea 
primarului Bradului pentru soarta 
dureroasă a mineritului aurifer 
bimilenar din zonă, care a 
determinat și organizarea, în Brad, 
a unui muzeu mineralogic unicat 
în Europa.

Acum, ca în întreaga țară, 
mineritul de aici traversează cea 
mai neagră perioadă din istoria sa. 
Schimbările structurale din 
societatea românească, tranziția 
la economia de piață au impus, în 
mod logic și necesar, meta
morfoze adânci în acest domeniu, 
devenit extrem de costisitor, de 
ineficient. însă măsurile radicale, 
dure, insuficient pregătite dar ferm 
aplicate de factorii decizionali, au 
generat stări tensionale, derută, 
teamă și nesiguranță pentru mii de 
oameni (zeci de mii la nivelul 
întregii țări).

în anul 1997, de la Sucursala 
Minieră Brad au fost dispo- 
nibilizați, la cerere, 1200 de 
angajați, orbiți de câteva milioane 
de lei, bani stabiliți printr-o parșivă 
ordonanță guvernamentală. Și 
restructurarea continuă. Până la 
sfârșitul acestui an vor mai părăsi 
activitatea productivă circa 600- 
800 de angajați. Forța economică 
a municipiului scade în continuare, 
viața socială este în permanent 
recul, nivelul de trai al acestor 
oameni coboară vertiginos. Ca 
urmare, dl Aurel Benea a purtat 
discuții cu factorii responsabili din 
conducerea județului, ministerului 
și departamentului de resort, a 

încercat să găsească soluții în 
zonă privind soarta celor care și- 
au pierdut ori își vor pierde locurile 
de muncă.

Dl Gheorghe Barbu le-a vorbit 
primarilor la întâlnirea la care am 
participat și noi despre necesitatea 
consolidării autonomiei teritoriale 
(autonomie nu înseamnă numai 
drepturi, ci și obligații - G.B.), 
atragerea la bugetul fiecărei 
primării a unor resurse locale, 
dezvoltarea anumitor activități și 
inițierea altora, astfel încât să poată

Primarii diin 
Tara
I 

Zarandului 
au dezbătut

soarta 
mineritului 
din zonă

fi preluată o parte a dispo
nibilizărilor de la S.M. Barza, destui 
dintre ei fiind locuitori ai comunelor 
din perimetrul Țării Zarandului. 
Nemulțumit de modul în care se 
înfăptuiesc promisiunile și 
programele întocmite pentru Valea 
Jiului (după cum și programul 
pompos avansat pentru zona 
Munților Apuseni a rămas... cum a 
fost - același G.B.), președintele 
Consiliului județean Hunedoara 
i-a invitat la dialog pe primari 
(numai să nu mușcați - G.B.), le-a 
solicitat idei și propuneri pentru 
inițierea unui program comun 
viabil, pentru mineritul din zona

Bradului, care să și poată fi 
concretizat.

în intervențiile lor, primarii 
Romeo Fărcaș - Baia de Criș, 
Octavian Tămaș - Tomești, Traian 
Lazăr - Blăjeni, Gheorghe Rus - 
Vața de Jos, Paul Victor - Bulzești, 
loan Huh - Vălișoara, loan Paulin 
Bădău - Ribița, Ileana Ciudean - 
Luncoiu de Jos, și-au exprimat 
acordul și sprijinul pentru 
declanșarea unui program cu 
obiective concrete vizând 
ajutorarea salariaților disponibilizări 
de la S.M. Brad. Ei au manifestat 
însă și unele rezerve, având în 
vedere că localitățile din Țara 
Zarandului nu dispun de condiții 
suficient de atractive pentru 
investitori în privința dezvoltării unor 
afaceri avantajoase. în același timp, 
primarii au profitat de întâlnirea cu 
președintele Consiliului județean 
Hunedoara pentru a-i solicita 
sprijinul în înfăptuirea unor 
demersuri - îndeosebi de punere 
în valoare a tradițiilor, meșteșu
gurilor, condițiilor naturale din 
comunele lor -, .în rezolvarea 
anumitor probleme cu care se 
confruntă în activitate.

Mai concret, primarul 
municipiului Brad a relevat 
necesitatea conjugării eforturilor 
tuturor factorilor cu posibilități și 
responsabilități din județ pentru 
constituirea la Brad a unei unități 
care să valorifice produse de 
balastieră din Criș, inițierea unor 
activități de extracție și prelucrare 
a caolinei de la Poenița, de reciclare 
a reziduurilor de pirită de la Barza 
ș.a._

întâlnirea a fost interesantă și 
mai ales necesară. Rămâne de 
văzut ce se va materializa din 
bogăția de idei, propuneri, opțiuni 
aduse în discuție. Să fim optimiști, 
așa cum le este firea românilor.

Dumitru GHEONEA

I Quasar- Câștigi Siguri] £uTpe.ri un telefon mobil 
®—i Motorola d-160 cu 1.499.000 iei

TVAîși primești o husâ de piele gratuit. 
Te conectezi la CONNEX GSM, primești un 

cupon, îi răzuiești și câștigi la sigur: 
___ SI toate astea între 23 martie și 18 aprilie, 

oui aticii "Quasar. Un bun necesari
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Municipiul Orăștie are trei 
piețe agro-alimentare. Una - de 
altfel cea mai însemnată, aici 
existând o hală de mare 
capacitate - este situată în 
apropierea autogării. A doua în 
Micro 1, iar a treia în Micro 2. In 
ultimii ani, din pricina bulversării 
circulației autobuzelor și din 
numeroase alte cauze prima 
dintre cele trei nu se prea bucură 
de căutare, oferta de produse 
agroalimentare mutându-se, în 
bună parte, în piețele aflate între 
blocuri. Faptul este firesc întrucât 
acestea din urmă sunt situate în 
mari aglomerări de oameni. 
Tocmai din această pricină 
oamenii ce locuiesc în blocuri 
solicită de multă vreme 
amenajarea unor spații de 
desfacere adecvate, realizarea 
unor piețe moderne, la nivelul 
cerințelor actuale și de 
perspectivă.

Insușindu-și cerința oame
nilor, Primăria a organizat, cu 
ceva vreme în urmă, licitație 
pentru concesionarea unui 
întreprinzător particular a 
spațiului pieței din Micro 1. 
Licitația a fost câștigată de S.C. 
Fagu and Reitz Prod-Com S.R.L. 
a dlui Nicolae Fagu. A fost, de 
asemenea, organizată licitație 
pentru executarea proiectului și a 

execuției construcțiilor ce se vor 
edifica aici. în final s-a hotărât 
ridicarea în această zonă din 
centrul municipiului a 20 de 
chioșcuri pentru comercianții 
particulari și a unui complex 
comercial alcătuit din mezanin, 
parter și un etaj asigurate cu toate 
dotările.

Interesant este - de altfel 
procedeul nu este nou - modul

•La Orăștie •
cum s-a procedat în vederea 
obținerii fondurilor necesare 
edificării obiectivelor stabilite. Cei 
ce vor folosi chioșcurile și spațiile 
din noul complex au fost de acord 
să achite chiria pe un an în avans 
astfel că investiția nu afectează 
bugetul municipiului. Așa s-au 
adunat circa 1,5 miliarde de lei, 
sumă suficientă pentru finalizarea 
investiției. De altfel, cele 20 de 
chioșcuri ce vor fi utilizate de 
comercianții particulari se află în 
stadiul finisării.

Executarea construcției 
noului complex comercial și-a 
asumat-o - tot în urma unei 
licitații - S.C. ,,Apullum" S.A. Alba 
lulia, șantierul nr. 3 Orăștie. Dl 
Mircea Visăroiu, diriginte de 
șantier, angajat prin contract de 

prestări servicii de către firma 
Fagu and Reitz, ne spunea:

- Lucrările la noul complex 
comercial avansează foarte 
repede întrucât se muncește 
serios, iar executantul are 
meseriași foarte buni. în curând 
va începe turnarea betonului la 
fundație și mezanin. Altceva aș 
vrea să subliniez însă.

- Spuneți.
- Mulți locuitori ai cartierului 

și chiar din alte părți ale orașului 
se opresc și întreabă ce se 
construiește. Când le spunem 
că un complex comercial 
modern se bucură efectiv. Se 
bucură mai ales deoarece în 
Orăștie nu s-a construit nimic în 
anii ce au trecut de la Revoluție 
și înțeleg că lucrurile nu s-au 
înțepenit în România. Iar acest 
fapt le dă speranțe în mai bine, 
ceea ce nu este puțin lucru.

- Nu, nu este. Dar, 
spuneți-ne, când se va finaliza 
noul complex?

- Până la 1 septembrie - 
așa s-a convenit cu con
structorul - clădirea va fi 
înălțată, apoi se va lucra la 
finisări încă 5-6 luni. în 
primăvara anului viitor va fi pus 
în funcțiune.

Traian BONDOR t

Hunedoara va fi sprijinită substanțial...
(Urmare din pag. 1)

măsuri active - și aici vreau să vă 
spun că la Deva și Petroșani cred 
că avem cei mai buni specialiști 
în probleme de forță de muncă 
din țară, apreciere pe care nu o 
fac din complezență că sunt la 
dumneavoatră la Deva -, ce 
vizează contractarea a 500.000 
de dolari pentru alte măsuri active 
de reintegrare pe piața muncii, 
fiind cea mai mare sumă pentru 
Hunedoara față de toate celelate 
județe. Rămâne ca oamenii să 
vrea totuși să se angajeze, 
întrucât unii spun că 400-500 de 
mii de lei este prea puțin pentru 
nivelul lor, acesta fiind doar 
salariul de bază fără alte sporuri."

■ Domnule ministru, se va 
menține Ideea efectuării unor 
plăți compensatorii pentru cei 
dlsponibllizați?

- în viitor lucrurile vor sta 
altfel. Nu vom mai face plăți 
compensatorii în bani direct în 
mâna omului, ci sub formă de 
salarii, dacă se creează locuri de 
muncă, pentru a pune accentul 
pe partea activă, de stimulare a 
pieței muncii și mai puțin pe ceea
----------------- - -------------------  
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China - prietena noastră
(Urmare din pag. 1)

autorităților locale Deva pentru 
invitația de a face o vizită în 
municipiul nostru, i-a prezentat 
primarului Mircia Muntean o 
scrisoare de la omologul său 
chinez și invitația ca, în fruntea 
unei delegații, să le întoarcă vizita 
în municipiul Yancheng, și-a 
exprimat acordul de înfrățire între 
cele două municipii, de 

ce s-a făcut anul trecut. Sumele 
compensatorii au fost necesare 
întrucât nu eram bine pregătiți. 
Mai mult, economia națională a 
fost și este într-o stare dificilă, or 
prin aceste măsuri încercăm să 
realizăm o stabilizare a economiei 
și apoi o creștere a acesteia.

- în cadrul măsurilor pe care 
le aveți în vedere pentru minerit 
se poate vorbi și de o 
sincronizare între programul de 
restructurare și cel de 
reconversie a forței de muncă șl 
nu în ultimul rând de sprijin 
social al personalului dispo- 
nibilizat?

- A fost una din problemele 
principale pe care le-am discutat 
cu conducerea RAC și sindicatele 
din regie. în acest sens se va 
promova ordonanța de care am 
vorbit, pentru a se oferi un sprijin 
real celor care investesc în noi 
locuri de muncă.

- Domnule ministru, ce se 
va întâmpla în siderurgia 
hunedoreană?

- Aici este o altă poveste, 
întrucât.nu s-a “atacat cetatea” 

colaborare pe multiple planuri, 
în baza unor avantaje reciproce.

Cele două părți și-au oferit 
cadouri, apoi, la o cupă de 
șampanie, s-au netezit câteva 
căi pentru o strânsă și durabilă 
prietenie. Așa să fie. Vizita 
oaspeților chinezi în județul 
Hunedoara se va încheia în 8. 
05. 1998.

cum s-a întâmplat în minerit, 
unde am avut o bătălie, dar să 
vedem cum se încheie războiul. 
Datele sunt altele. Există deja o 
convenție de acompaniament 
social cu experți străini prin care 
s-a elaborat un proiect ce 
însoțește măsurile de 
restructurare. Sigur este de 
discutat și acest lucru mai cere 
timp.

- în prezent există un 
conflict deschis pe tema 
ordonanțelor 9 și 22 ce 
cuprinde foști salariați de la 
mai multe societăți comer
ciale din județ: REMPES, 
BADPS, CEPROMIN, INFO- 
MIN, ATELIERELE CEN
TRALE. Cum vedeți solu
ționată această situație?

- Acest lucru se va rezolva o 
dată cu adoptarea bugetului.

- Domnule ministru, vă
mulțumim pentru amabili
tatea de a răspunde între
bărilor adresate, cât și pentru 
prezența dumneavoastră la 
sediul redacției ziarului. 
------------------ '---------------------/)

Prin casa de abonamente, 
cu livrare zilnică ia domiciliu 
sau ia locul de muncă, Elta 
Universitate asigură un 
sortiment variat de ciorbe, 
mâncăruri și deserturi celor 
interesați de alimentația 
naturală. Această alimentație 

^este eficace atât în pre-

ABONAMENTE LA ALIMENTAȚIE 
NATURALĂ

-  11111111111111111 11111111111111111H

“Qcrnânfa a 
fîflt ti 

revaștern" 
(Urmare din pag. 1)

cu pâine și sare, cu flori și cu 
cântece specifice atât fran
cezilor, cât și românilor.

Mintia nu este însă singura 
țintă a asociației AIDAMITIE; 
ajutoarele ei s-au îndreptat și spre 
orfelinate din Orăștie și Hune
doara, spre Bosnia, Croația, 
precum și spre cantinele pentru 
săraci din Franța. Primind statutul 
oficial de asociație în 1992, 
președintele ei - Robin Bruno ■ 
mărturisea acum că “ceea ce s-a 
întâmplat în România a făcut 
practic să renaștem; și nu regretăm 
deloc, pentru că sunteți 
formidabili”.

Ajutoarele asociației sunt 
cumpăratedin banii strânși în iama
diverselor acțiuni (baluri, saute etc) 
pe care le organizează în Franța; 
pentru cele destinate Mintiei, dl
Daniel Irimie, reprezentantul 
gazdelor, mulțumea în numele 
tuturor celor care au beneficiat și 
vor mai beneficia de ele.

venirea cât și in 
tratamentul majorității 
afecțiunilor, chiar și al celor 
considerate incurabile. Elta 
Universitate oferă tot prin 
casa de abonamente 
(telefon 092/371290) 
asistență, consultanță și 
tratamente. (V.R.)

1. Consiliul Național al Asociației Handlcapaților 
Neuromotorl din România, AHNR, militează pentru un 
echilibru decent al condițiilor de viață ale persoanelor 
cu handicap în raport cu cele sănătoase. în acest sens, 
Consiliul Național al AHNR consideră că persoana cu 
handicap nu este o POVARĂ pe umerii societății atunci 
când acesteia I se evaluează corect POZIȚIA, 
CAPACITATEA șl NEVOILE.

2. Consiliul Național al AHNR PROTESTEAZĂ împotriva 
NERESPECTĂRII Art. 46 din Constituția României prin 
care persoanele cu handicap se bucură de protecție 
specială și împotriva:

a) Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 47/2 sept. 
1997 - prin care persoanele cu handicap sever primesc 
un ajutor special lunar în valoare fixă de 92.250 lei, mal 
mic de 50% din salariul minim brut pe economie așa cum 
prevedea textul Legii 53/1992, în condițiile în care 
această sumă nu acoperă nici măcar costul unei pâini 
zilnice.

b) Reglementărilor Interne care fac DISCRIMINĂRI 
între persoanele cu handicap în funcție de tipul 
handicapului, vârstă șl capacitate de muncă, prin 
aplicarea restrictivă a Legii 53/1992, reducând drastic 
numărul persoanelor cu handicap din România, care 
necesită protecție specială.

3. Conslliul Național al AHNR consideră că a sosit 
momentul (MAI 1998) ca politica guvernamentală a 
României - referitoare la persoanele cu handicap - să 
respecte atât „Regulile Standard ale Națiunilor Unite 
privind Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu 
Handicap" cât șl Art. 15 al Chattel Sociale Europene 
privind Dreptul Persoanelor cu Handicap la 
Independență, Integrare Socială și la Participare în 
Viața Comunității - document semnat și de Guvernul 
României.

4. AHNR Invită Președinția, Guvernul șl Parlamentul 
României, cât șl celelalte Instituții cu preocupări în 
domeniu, să la măsuri practice pentru a garanta 
persoanelor cu handicap dreptul la participarea deplină 
șl egală la dezvoltarea economică și socială a României.
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